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Összefoglaló
A 3K Consens Iroda arra kapott megbízást a Gróf Széchenyi István Térségi Integrált
központtól, hogy
•

tekintse át a TISZK-be szerveződött képző intézmények, illetve a TISZK által (is)
támogatott szakmák munkaerőpiacát, és adjon információt a várható keresletről, a
képzésből kilépőkkel való elégedettségről, a szakmai és kompetenciabeli beválásról, s
nem utolsó sorban a munkaerőpiaci szereplők és a képző szervezet közötti kapcsolat
erősítésének lehetőségeiről .

•

vizsgálja meg, és ennek alapján tegyen javaslatot arra, hogy miként lehetne a
pályaorientáció fejlesztésével a mainál vonzóbbá tenni a pályaválasztó ifjúság előtt a
középszintű képzést igénylő műszaki szakmákat ahhoz, hogy a TISZK és általában a
székesfehérvári szakképző intézmények a mainál hatékonyabban és eredményesen
tudják szolgálni a helyi gazdaság fejlődését, különös tekintettel a „második
struktúraváltás” által támasztott igényekre

Természetesen az általunk tervezett kutatás nem kerülhette el, sem azokat a problémákat,
amelyek a szakképzésre általában, azaz az egész országban jellemzőek, s nem kerülhettük
meg azt sem, hogy a kutatás Székesfehérvár fejlődésének, a fejlődéssel rendre más-más
formában és tartalommal szinte állandóan jelenlévő strukturális feszültségek jelenlétének
meghatározó „pillanatában” valósul meg.
Elvileg, a kutatás pragmatikus látószögének többszörösen szűkítettnek kell lennie: hiszen
Székesfehérvár munkaerőpiacára, s ezen belül is csupán a szakképző intézmények egyik
csoportjára, sőt csak meghatározott szakmákra-szakmacsoportokra vonatkozik. Azonban
gyakorlatilag ez a többszörös szűkítés nem megvalósítható, hiszen a feltett kérdések
természetes és egyúttal releváns vonatkozási területe változó.
Csak a legfontosabb kérdéseket vizsgálva a következő vonatkoztatási területekre kell
gondolnunk.
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•

Székesfehérvár gazdasági, foglalkoztatási, képzési központ, a megyében a
legfontosabb és a legnagyobb erővel bír, de fontos mellette Dunaújváros és bizonyos
szempontból a hozzá földrajzilag igen közel első Mór is.

•

A székesfehérvári gazdaság – kapcsolatrendszere, beszállítói részben területi, részben
ágazati alapon szerveződnek. Ha területi alapon kívánjuk megragadni, akkor a
székesfehérvári kistérséget kell tekintenünk (a kutatás technikai, statisztikai eszközeit
tekintve ez reális) ha azonban a gazdaság ágazatok szerinti szerveződést nézzük,
akkor a vonatkoztatási tér határtalanná válik: ha nem beszélünk a külföldi
beszállítókról, akkor is az ország egészét kéne vizsgálnunk. E technikai értelemben
meg nem ragadható szempontnak az a jelentősége, hogy Székesfehérvár akkor lenne
a mainál erősebb, ha képes lenne a helyi gazdaság meghatározó vállalatait helyi
beszállítókkal és szolgáltatókkal kielégíteni, amelyek helyi-, kistérségi, megyei
munkaerőt (és braint) használnak.

•

A székesfehérvári gazdaság foglalkoztató ereje már ma is igen jelentős, a megye
összes foglalkoztatottjának fele itt dolgozik. Szívó hatása – déli irányban már elérte a
megyehatárt. Északon Komárom-, és Pest megye elszívó ereje korlátozza
Székesfehérvár „terjeszkedését”, keleti irányban – Dunaújvárossal versenyzik a
munkaerőért.

•

Székesfehérvár középfokú oktatási központ: a gimnáziumi és a szakközépiskolai
képzés terén 20-35 versenytársa van megyeszerte, de a szakiskolai képzés terén
komolyabb konkurenciát csak Dunaújváros és a közeli Mór jelent a tanulók vonzása,
a képzési kapacitások kihasználása terén. Székesfehérvár maga sok ezer tanulót vonz,
bejáróként és kollégistaként.

Kívülről, a másik oldalról nézve Székesfehérvár a gazdasági-, foglalkoztatási- és képzési
szerepét - hogy legalább földrajzi értelemben találjunk vonatkoztatási területet- hasonlóan
nehéz helyzetben vagyunk. A székesfehérvári középfokú képző intézmények nemcsak a
székesfehérvári foglalkoztatók számára, sőt 40-50 százalékban nem is a munkaerőpiac,
hanem a felsőoktatás számára képeznek, s így csak részlegesen helyes –de nem tehetünk
mást- ha a székesfehérvári gazdasági szereplőknél érdeklődünk - középfokú képzési
szükségleteik iránt. A Fehérváron honos munkaerő számára a budapesti-, győri-, tatabányai-,
dunaújvárosi térségek munkaerőpiaca is elérhető, sok ezren ingáznak naponta más
városokba.
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Végül arról is kell szólni, hogy a statisztikai megközelítéseknek is vannak, részben hasonló
korlátai. Az oktatási statisztikák a megyére vonatkoznak, a városi statisztikák az
önkormányzati

fenntartású

oktatási

intézményekre,

a

népességi

statisztikák

a

lakónépességre, s végül az a statisztika, amellyel mi számolunk, a foglalkoztatók
telephelyeire, és nem a helyben lakókra.
A kutatás vonatkozási területét tehát különféle természetes folyamatok és kényszerek
alakítják. A foglalkoztatási adatainkon alapuló munkaerő keresleti számításaink, a
megyében-, kistérségben, városban dolgozók szakmaszerkezetén alapulnak és ugyanazon
területi egységben működő képző intézmények kibocsátásával összevetve jutunk el a
kereslet- kínálat becsült arányaihoz.
Munkaerőpiaci

ismereteinket

–

ez

esetben-

székesfehérvári

vállalatok

interjús

megkérdezésével szereztük. A tanulók pályaválasztására és különböző viszonyulásaira
vonatkozó ismereteikhez a TISZK beszerveződött iskolák 9.osztályosainak megkérdezésével
jutottunk, bár döntéseik, hiszen jelentős részük bejáró, nem feltétlenül a székesfehérvári
környezetben kialakított értékválasztásokon alapulnak.
A TISZK-ek felállítása, a szakképzés megújítására irányuló törekvések része. (E tanulmány
bevezetőjében felsoroltuk azokat az intézkedéseket, amelyek együttesen kívánják szolgálni a
szakképzés megújítását.) A szakképzés megújítására irányuló törekvések a működés
elégtelenségeire, a foglalkoztatás, a munkaerő kereslet és kínálat mennyiségi és tartalmi
ellentmondásaira adott válaszként foghatók fel. E válaszok a szakképzési rendszer
működtetési kereteinek megváltoztatásával kívánnak keretet teremteni a munkaerő kereslet és
kínálat mennyiségi és tartalmi problémáinak feloldásához. A rendszerszerű szabályozáson túl,
mint a gróf Széchenyi István TISZK esetében is, egyedi pályázati szisztémák alkalmazásával
kívánják elősegíteni a szakképzés alkalmazkodását egyrészt a munkaerőpiaci igényekhez,
másrészt tanulók/szülők elvárásaihoz, harmadrészt a szakképzésben való részvételt választó
tanulók tanulási-befogadási képességeihez, negyedrész a költségvetés teherbíró képességéhez
stb.
A szakképzés területén kormányzati szintről elindított változtatások tényleges megvalósulása
éveket vesz igénybe. Menet közben számos feszültséget támaszt, amelyek feloldására –
központilag vagy helyben hozott - intézkedések hatásai vagy erősítik, vagy éppen gyengítik
az eredeti elképzelések megvalósulását. Egyszóval meglehetősen ingoványos területen kell
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mozogni a szakképzést helyi szinten alakító szereplőknek. Ugyanis nyilvánvaló, hogy a
központi szabályozás, változtatás, csak az általánosított módon értelmezett problémákra
adhatnak választ. A helyi szintek problémáira – az általános keretek között – csakis helyi
válaszok adhatók.
De vajon ismerjük–e a helyi, székesfehérvári problémákat? A kérdést egyrészt magunknak-,
másrészt a székesfehérvári problémákkal korábban foglalkozó kutatóknak, harmadrészt a
székesfehérvári szakképzést alakító szereplőknek szegezzük. A válasz érdekében elolvastuk
az elmúlt években keletkezett kutatási beszámolókat 1 , és meginterjúvoltuk a szakképző
intézmények, valamint számos nagy és kicsi vállalkozás képviselőit.
Azt tapasztaltuk, hogy a helyi szintre is érvényes, azonban az ország többé-kevésbé
prosperáló munkaerőpiacaira általánosan is jellemző, problémák a helyi kutatók és szereplők
között ismertek. A legfontosabbakat a Székesfehérvári kistérség munkaerő piaci partnerség –
programjának stratégiai anyaga össze is foglalja. E probléma felsorolást saját kutatásunk is
megerősíti, sőt, a munkaerő piaci kereslet-kínálat kérdéskörét érintően számításaink a
problémák mértékeinek felbecsüléséhez is adnak számszerű kapaszkodókat. Valóban
•

A kereslet-kínálat között a kékgalléros szakmákban súlyos feszültségek vannak, egyes
szakmacsoportokban jelentkező képzési-kibocsátási hiány évről-évre akkumulálódik,
ma már kezelhetetlen méretűnek tűnik.

•

Csak kevesen és csak a hátrányos helyzetű, illetőleg a tanulmányaik során kevésbé
(vagy egyáltalán nem) sikeres csoportok választanak hiányszakmákat.

•

A képzés gyakorlati oldalát a munkaadók elégtelennek tartják.

•

A képzők és a vállalkozások közötti kapcsolatok során –mégha vannak is ilyeneknem keletkeznek jó megoldások a képzés mennyiségi és tartalmi problémáinak
feloldására.

•

Nem alakul ki egyetértés a képzők és a vállalkozások között a szakképzés tartalmáról:
amíg a vállalkozások a konkrét, azonnal használható gyakorlatias képzést preferálják,
addig a képző intézmények

1

Székesfehérvári kistérség foglalkoztatási stratégiája és az ezt megalapozó helyzetelemzés ( Szabó Dániel)
valamint Székesfehérvár Gazdaságfejlesztési Programja 2007-2013 . Emellett áttanulmányoztuk a város 2001ben keletkezett Humán erőforrás fejlesztési stratégiáját, valamint a Régió fejlesztési programjait: a Pólus
programot, az Innovációs Stratégiát, stb.
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•

az általános (elméleti és gyakorlati) képzés megvalósítását tartják helyesnek és
a konkrét gyakorlat kialakítását, elsajátíttatását a foglalkoztatók feladatának
tartják

•

nem tekintik elvárhatónak az iskolarendszerű képzéstől a gyors, rugalmas
alkalmazkodást a munkaerőpiaci igényekhez. Ezt a felnőttképzés feladatának
tekintik.

•

A pályaorientáció gyenge, hatástalan

•

A középfokú képzésben résztvevők többsége felsőfokú képezettség megszerzésére
törekszik, de

•

a felsőfokon képzettek körében a műszaki szakmák iránti érdeklődés (kivéve az
informatikát) csekélyebb, mint amennyi munkaerőigény a városban jelentkezik, illetve

•

a felsőfokú műszaki képzésben résztvevők, végzettek vagy nem térnek vissza
Székesfehérvárra, vagy máshol (Budapesten, Győrben, stb.) vállalnak munkát.

•

A szakmunkáshiány jelentős, a technológusképzésből kikerültek általában nem
kívánnak elhelyezkedni a számukra kínált kékgalléros szakmákban.

A stratégiai tanulmányok e problémák feloldására javasolják:
•

A szakképző intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok erősítését

•

A megfelelő munkaerő piaci adatfelvételek elkészítését és ebből származtatott
információk elérhetővé tételét

•

A

foglalkoztatók

és

képzők

közötti

partneri

kapcsolatok

(folyamatos

kommunikáció, információáramlás) működtetését
•

A pályaorientáció fejlesztését

•

Az utánkövetési vizsgálatok meghonosítását

•

A munkavállalókat ért sérelmek feltárását, és illetve a foglalkoztatási kultúra
fejlesztését

Ezekkel a javaslatokkal egyetértünk, azonban hangsúlyozni kell a problémák felszínes,
formális megoldásokban rejlő veszélyeit. A megoldások hatástalanságát általában a
jelenségek nem kellő mélységű magyarázatai okozzák, az, hogy a megoldások nem a
lényegre, a nem kívánatos működések okainak kezelésére irányulnak..
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Mindemellett

szükségesnek

látunk

kiemelni

az

áttanulmányozott

elemzésekből,

dokumentumokból néhány további momentumot.
•

A Partnerségi program keretében megszervezett kerekasztal megbeszéléseken a képző
intézmények vezetői elmondták, hogy nem látják azt a megvalósulásban lévő
gazdasági foglalkoztatási stratégiát, amelyhez a képzést igazítani kellene.

•

Az elemzők, a helyzetértékelést készítők úgy értékelik, hogy a képzett munkaerő
hiánya akadálya lehet a „második struktúraváltásnak”, annak, amely keretében
Székesfehérvár gazdasága-ipara- a magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása
felé mozdulna el és a gazdaságot közvetlenül szolgáló szolgáltatásai is ennek
megfelelően fejlődnének.

Saját kutatásunk eredményeiből, még további tapasztalatokat kapcsolhatunk ide
•

A vállalkozásokkal folytatott interjúk és a médiakutatás azt mutatta, hogy a vállalatok
alig tesznek valamit azért, hogy társadalmi környezetükben ismertté váljanak, lehessen
tudni róluk, hogy
o Mit termelnek, milyen műszaki megoldásokat alkalmaznak
o Milyen szakmájú embereket foglalkoztatnak
o Milyen (pozitív) jellemzői vannak a náluk működtetett munkaviszonyoknak,
o Milyen jövedelmet és más kiegészítő juttatásokat, valamint milyen karriert,
foglalkoztatási biztonságot nyújtanak-kínálnak dolgozóiknak.

•

Médiakutatásunk azt bizonyítja, hogy a város meghatározó nagyvállalatai honlapjaikat
szinte kizárólag piaci és kereskedelmi pozícióik, bemutatására használják, és nem
teszik megismerhetővé magukat a fentiekben felsorolt szempontok alapján.

•

Kutató munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a város meghatározó nagyvállalatai
rendkívül zártak, nehéz velük kapcsolatot teremteni, nem fektetnek súlyt a „külső
környezeti-társadalmi kommunikációra”. Iskolai látogatókat ritkán, csak nehézkes
szervezés után engednek be az üzemekbe.
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•

Tanulókkal és szüleikkel folytatott interjúink, valamint médiakutatásunk azt
bizonyítja, hogy a lakosságnak nagyon csekély, a tájékozódáshoz és különösen a
szakmaválasztáshoz elégtelen ismerete van
o a városban működő gazdasági szervezetekről
o a gazdasági szervezetekben folyó munkáról, az ott igényelt szaktudásról
o a gazdasági szervezetek által „működtetett” munkaviszonyokról, elérhető
jövedelmekről és elérhető-megszerezhető munkahelyi megbecsültségről

•

A tanulók többsége nem tudta megmondani,
o hogy milyen termékeket állítanak elő a városban?
o mire lehet büszke, aki itt él?
o milyen szakmát kell tanulni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen egy-egy kisebb
nagyobb üzembe?
o miért érdemes ott dolgozni?

A kutatás keretein belül kérdőíves vizsgálatot folytattunk a TISZK-et alkotó iskolák 9.
szakképző és szakiskolai osztályainak tanulóival a pályaválasztásról. Ennek alapján is
megállapíthatjuk, hogy
o a ma iskolát választó nyolcadikos tanulók, főként a rendszerváltást megelőző
időkhöz képest, meglehetősen távol vannak a munka világától, arról nincsenek
gyakorlati, életszerű tapasztalataik, nem látják a gyárakat, üzemeket, az egyes
szakmákat közelről, nincsenek tisztában azok tartalmával. És ezért (is)
o a 8-os tanulók elsősorban a szüleikre támaszkodnak pályaválasztási
döntéseikben
o annak ellenére, hogy – a rendszerváltást követő gazdasági összeomlás – és
lassú felépülés következményekén szülők milliói veszítették el korábbi sokrétű
munkaerőpiaci ismereteiket.
o A szülői orientáció mellett, (amely nem meglepő módon a szakiskolások
alacsonyabb társadalmi státuszú csoportjában jóval gyengébb, mint a
szakközép iskolásoknál) a pályaválasztó diákok saját személyes – részben
korlátozott tényeken és felületes értékítéleteken alapuló közhelyek alapján –
becsülhető igyekezettel- alakítják ki értékítéleteiket jövőképükről, a választás
során

mérlegelt

szakma

ismeretükre

épülő

elhivatottságukról,

önértékelésükről, s ezek játszanak döntő szerepet pályaválasztásuk során.
Fontos eredménye a kutatásnak, hogy a szakiskolások (akik a vizsgálatba vont
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diákok szerint is kényszerpályán mozognak az iskolatípus megválasztásában)
és a szakközépiskolások jövőképe és elhivatottsága között a 9. osztályban
„még” nem tapasztalható lényeges különbség, vagyis van, lenne olyan pozitív
személyes tartalom, amelyre eredménnyel építhető oktatási pedagógiai
program. Annak ellenére, hogy - különösen a szakiskolásokat – olyan tényezők
bizonytalanítják el a pályaválasztásban, mint a majdani munkájukkal járó
alacsony

jövedelem

és

más

szakmákhoz

viszonyított

megbecsültség

feltételezése.
A tanulók pályaválasztását meghatározó tényezők – kérdőíves és interjús – vizsgálatának
eredményei, valamint a foglalkoztatókkal folytatott konzultációk szükségessé tették a
pályaorientáció

meglehetősen

kis

hatású

gyakorlatának

átgondolását.

Ennek

eredményeként az alábbi megállapításokra jutottunk.
•

A rendszerváltást követően összeomlott az a szocializációs hatástér, amely
korábban a pályaválasztáshoz szükséges ismereteket, személyes tapasztalatokat,
karrier-utakat, társadalmi ajánlásokat és biztosítékokat „szolgáltatta”, amelyek a
korábbi évtizedekben „természetes” módon igazították el a szakmaválasztás előtt
állókat. Megszűntek azok a kapcsolatok, melyek a vállalatok és lakosság közötti
információáramlást biztosították, és amelyek segítségével a szakmaválasztás egy
relatíve kiszámítható eredményű döntés volt.

•

A pályaorientáció mára az iskolarendszer intézményesült feladatává vált.
Olyannyira, hogy ma a pályaválasztással kapcsolatos döntések előkészítését
jellemzően az iskolák falai között tartja a leginkább lehetségesnek a szülők nagy
része. Ezzel együtt az iskola ezt a feladatot nem képes kellő hatásfokkal elvégezni.

•

A család társadalmi helyzete oly mértékben meghatározó a pályaválasztásra nézve,
hogy az iskola kénytelen pótolni a pályaválasztási döntés meghozásához szükséges
információkat, tapasztalatokat és hiányosságokat az alacsonyabb státuszú családok
gyermekeinél.

•

A pályaorientációs folyamat során törekedni kell az iskolapad elhagyására és
életszerű, „igazi” munkatapasztalat átadására, munkakörnyezet(ek) megismerésére,
hogy a munka világától oly távol került mai fiatalok megalapozottabb döntést
tudjanak hozni.
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•

Egyebek között azért, mert - felfogásunk szerint - a pályaorientáció egy folyamat,
és nem egy pillanathoz köthető választás. Különösen nem tekinthető azonosnak az
iskolaválasztással. Éppen annyira nem, mint ahogy nem szűkíthető le pusztán az
„orientálandó” személy tulajdonságai, készségei és a szakmák „igényei” közötti
kapcsolat megtalálására.

•

A folyamat tehát általános iskolás korban kezdődik, amikor van idő a munkára és a
jövőre vonatkozó élmények tapasztalatok megszerzésére, mérlegelésére és
értékelésére; s a mai körülmények között ehhez segítséget is kaphat a gyerek, a
tanuló azzal, hogy „megnézheti”, kipróbálhatja” „kifejlesztheti készségét”,
„megbeszélheti”, megértheti-elfogadhatja”, „példaként veheti” stb. Az általános
iskolában ezzel szemben nem helyeznek hangsúlyt arra, hogy a gyerekek
mihamarabb elkezdhessenek megismerkedni az őket körülvevő társadalmi
környezettel. Ellenkezőleg, még a pályára orientálás kerettanterv szerinti „helyén”,
a technikaórán is mindenekelőtt az elméleti megközelítés dominál, s véleményünk
szerint

aránytalanul

kevés

hangsúly

helyeződik

a

gyerekek

manuális

képességeinek fejlesztésére.
•

Maga a lassan kialakuló pályaválasztás egyúttal társadalmi pozícióválasztás is,
amelyről tudjuk, hogy nemcsak választás, hanem kényszer-, de legalábbis egy
„sáv”, amelyen belül a választás történik. E szűkebb vagy tágabb sávon belül is
van, lehet jó választás, de erőfeszítésekkel ki is lehet ebből lépni.

•

Napjainkban számos tényező szűkíti be ezt a sávot, társadalmi helyzettől függően,
olyanok is, mint például a társadalmi előítéletek, a fizikai munkával kapcsolatos
előítéletek, vagy a realitások gyenge ismerete stb.

A pályaválasztás fentiekben megfogalmazott természetéhez való, mainál jobb igazodás
céljával számos javaslatot dolgozunk ki, melyek címszavakban az alábbiak:
•

Az általános iskolai technika oktatás radikális átalakítása

•

A középiskolák és az általános iskolák kapcsolatának elmélyítése, összefogása; a
pályaorientációs tevékenység közös megtervezése, véghezvitele (helyi szinten)

•

Az iskolai értékrend, pedagógiai munka átalakítása

•

A helyi gazdaság szereplőinek bevonása, a vállalatok illetve vállalatcsoportok nyitása
a jövő munkavállalói felé
3K CONSENS IRODA

9

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

•

A műszaki-technikai környezet aktív bemutatása, vonzóvá tétele technológiai házak
kialakításával

A kutatás keretében folyatott kvalitatív vizsgálatok – a vállalkozókkal és a diákokkal készített
célzott interjúk, illetve fókuszcsoportos beszélgetések – több szempontból megerősítették a
kvantitatív-, valamint másodelemzések során kialakult okfejtéseket. Az alábbiakban
áttekintésként felsoroljuk a cégekkel készített interjúk főbb-, összefoglaló tanulságait, de
felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy az egyes megállapítások lényeges okfejtéseket,
összefüggéseket integrálnak magukban, amelyek bemutatására jelen összefoglaló keret nem
alkalmas.
• A gyakorlati életben a formálisan azonosnak tekinthető munkaköröket más-más
szakképzettségűvel töltik be egyrészt mert a munkakör szakmai követelményeiben
eltérő hangsúlyokat érzékelnek, másrészt mert a kínálathoz igazítják foglalkoztatási
gyakorlatukat. Ezért ugyanabban a munkakörben jelentős eltérések lehetnek a
pályakezdőktől elvárt szaktudás tekintetében.
• A mikro- és kisvállalkozások általában nem tartanak fenn olyan munkaköröket és
azokban olyan technológiákat/munkatevékenységet, amelyekre könnyen be lehetne
tanítani egy belépőt. A KKV cégek alsó szegmensében tehát többnyire nem
alkalmaznak betanított munkásokat.
• Általános tapasztalat, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknál kevésbé lehatároltak a
munkakörök, komplex szakmai tudással rendelkeznek a szakmabeliek, tehát egy idő
után mindenki képes elvégezni a másik munkáját, de legalábbis annak részfeladatait
bizonyosan. A nagyobb vállalatoknál standardizált munkakörök-, egymástól jól
elhatárolható feladatok vannak, amelyek gyorsabban elsajátíthatóak, mint a komplex
tudást igénylő tágabb munkakörök.
• A szakmunkások-, illetve a térségben a betanított munkások szűk rendelkezésre állása,
hiánya bérfeszültséget generált a munkaerőpiacon és a munkaerőért folytatott
versenyben rendszerint a kisebb vállalkozások maradnak alul (a munkásait jobban
megfizetni képes) közép- és nagyvállalatokkal szemben.

3K CONSENS IRODA

10

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

• Tapasztalataink szerint azok a vállalatok építik be rövid- és középtávú stratégiájukba a
létszámbővítést, amelyek hosszabb távon előre látják az árbevételüket, abban
növekedést prognosztizálnak, tehát egyrészről stabil megrendelői állománnyal
rendelkeznek, másrészt az értékesítési piac (a megrendelői állomány) kikényszeríti a
munkaerőfelvétellel járó fejlesztéseket.
• Egy kisvállalkozásban korlátozottan áll rendelkezésre az a lehetőség, hogy a
pályakezdő munkatárs mellé úgy hozzárendeljenek egy szakavatott munkatársat, hogy
az aktívan tudjon foglalkozni a pályakezdővel. Ennél a pontnál világosan tetten
érhetjük a kisebb vállalkozásnak azon igényét, hogy a pályakezdő szakembernek
legalább az alaptudása legyen biztos, hiszen ennek hiányában lényegesen több idő
megy majd el a pályakezdő munkatárs szakmába való bevezetésébe (tehát az
alaptudással nem/részben rendelkező pályakezdő bevezetése a szervezetbe hosszú
távon nem költséghatékony számukra).
• A mikro- és kisvállalkozások munkaerő biztosításának egyik szűk keresztmetszete az
interjúk tanúsága szerint, hogy ezek a vállalkozások nem rendelkeznek elegendő
erőforrással – pénz, idő, szakember – hogy professzionális módon be tudjanak vezetni
egy-egy pályakezdőt a munka világába. Mindezek a tényezők oda vezettek, hogy a
mikro- és kisvállalkozások olyan igényt támasztanak munkaerő beszerzéseik során
(már a pályakezdőkkel szemben is!), amely önmagában nagyon megnehezíti a
munkaerő beszerzésüket, mivel „kész” szakembereket akarnak kapni.
• A szervezeti kultúra, amelyben kialakultak a munkaerő, illetve a pályakezdők
adaptációjának eljárásai, nagymértékben elősegíti a pályakezdő beilleszkedését a
munkaszervezetbe, csökkenti annak a kockázatát, hogy az újonnan belépő munkatárs
valami olyat tegyen, ami ellenkezik a bevett szokásokkal.
• A látens szerezeti kultúrával rendelkező cégeknél a pályakezdő jobbára csak esetleges
módon, – a vállalati kultúrát ismerő munkatársaktól elszenvedett büntetések, illetve
dicséretek formájában – hosszú idő alatt, telve stresszel és konfliktussal tanulja meg a
szervezeti kultúrát – mit szabad tenni és mit nem, mi a siker-elfogadottság kritériuma
stb. .
• A vizsgált KKV vállalatok nem rendelkeznek tudatos vállalati kultúrával, nincsenek
előre, világosan lefektetve a belépő munkatárs számára a cég és a kollegák által
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megkövetelt munkavégzési normák. E vállalati magatartás csökkenti, de legalábbis
megnehezíti az újonnan belépő munkavállalók adaptációs képességét, hátráltatja a
munkahelyi beilleszkedést.
• A megkérdezett gép- és fémipari cégek többsége nem tudott olyan technológiaváltozás lehetőségről beszámolni, amely a közeljövőben valószínűsíthetővé válik.
• Az információ-technológia folyamatos és rendkívül gyors fejlődése miatt az
informatikai cégeknek, illetve az informatikát oktató iskoláknak kell a leginkább
felkészülniük az állandó – hardvertechnológia- és szoftver – változásokra.
• Az informatikai cégeknek gyakran nemcsak az információs-technológiából következő
változásokkal kell lépést tartaniuk, hanem sokszor annak a szakterületnek a
változásaival is, amelyet az informatikai rendszerükben működtetnek.
• A KKV vállalkozások komplex szakmai tudást igényelnek, erre nevelik ki a
munkavállalókat – tudásban, készségekben és képességekben tehát erre kell
felkészülniük a pályakezdő munkatársaknak is.
• Általában a kisebb KKV vállalkozások – a közép- és nagyvállalatokkal szemben –
sokkal inkább megkövetelik a pályakezdő munkatársaktól azokat a kompetenciákat –
készségeket, képességeket, viselkedési jegyeket – amelyek képessé teszik az újonnan
belépőket arra, hogy tanulással, önfejlesztéssel rövid időn belül képesek legyenek
komplex szaktudású, hatékony munkaerővé válni.
• A kisebb KKV vállalkozások a komplex tudáshoz kapcsolódó kompetenciákat
részesítik előnyben, azokat a készségeket, képességeket, amelyek kapcsolódási pontot
jelentenek az egyes szakmák között.
• A

megkérdezett

vállalkozások

a

pályakezdőket általában az önállóság, a

döntésképesség, a kezdeményezőkészség kompetenciák, illetve az együttműködési
készség mentén marasztalták el.
• A pályakezdő munkatársaknál hatványozottan jelenik meg a megfelelő személyes- és
társas kompetenciák birtoklásának fontossága, hiszen a pályakezdő nem tudja
ellensúlyozni a fenti kompetenciák hiányából fakadó munkáltatói/munkatársi
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ellenszenvet azáltal, hogy szakmailag mesteri fokon teljesít, mert arra pályakezdő
szakemberként képtelen.
• A személyes- és társas kompetenciák fejlesztésre a jelenlegi oktatási rendszer
tökéletesen alkalmatlan, ráadásul nemcsak, hogy nem fejleszti a tárgyalt
kompetenciákat, hanem többnyire ellenükbe hat.
• A

kutatás

keretében

kikristályosodott

empirikus

tapasztalataink

szerint

a

munkaerőpiacnak a szakmai tudás átadásán kívül erőteljes igénye van arra is, hogy az
iskolában a diákok személyiségét úgy fejlesszék, hogy az megfeleljen a vállalkozások
által támasztott kompetencia követelményeknek.
• A vállalati interjúk során két (tipikus) kiegészítő tudás iránti igény/passzivitás jelent
meg: 1. idegen nyelvtudás, 2. számítástechnikai ismeretek.
• Általánosságban elmondható, hogy a többnyire lakossági piacot kiszolgáló,
hagyományos technológiákkal működő vállalatok a ’legigénytelenebbek’ a kiegészítő
tudások elvárásának területén. A nyelvtudás kiemelt fontossága az informatikai
szakterületen jelent meg, ahol alapvető jelentőségű a szakmai angol nyelvismeret
megléte.
• A szolgáltatással és/vagy hagyományos technológiájú egyedi gyártással foglalkozó
cégek a szakmunkáshiányból fakadó munkaerőhiány (potenciális) veszélye ellen úgy
tudnak védekezni, hogy szakembergárdájukat sokrétűvé teszik. A KKV cégek minden
bizonnyal azokat a pályakezdőket részesítik előnyben/azok a szakemberek tudják
hosszútávon megtartani a munkájukat, akik olyan alaptudások-, alapkompetenciák
birtokában vannak, amelyek képessé teszi őket a folyamatos tanulásra és fejlődésre,
újabb és újabb munkakörök, szakmák elsajátítására.
• A sokrétű tudás, illetve a komplex tudás megszerzéséhez, a folyamatos fejlődéshez
szükséges alapkompetenciák felértékelődtek a (műszaki) munkaerőpiacon.
• Általánosságban

elmondhatjuk,

hogy

a

felmérés

szerint

a

legmodernebb

technológiával rendelkező közép- és nagyvállalatoknál nincsen olyan szigorú elvárás a
pályakezdőkkel szemben, mint a vegyes- (modern- és hagyományos technológiájú)
vagy

hagyományos

technológiákkal

termelő,

illetve

műszaki

szolgáltatások

nyújtásával foglalkozó mikro- és kisvállalkozásoknál.
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• A tipikus mikro- és kisvállalkozói mentalitás a pályakezdők/új munkatársak
bevezetésére az azonnali munkába állítás, többnyire mindenféle előkészítés nélkül. A
’munkába állítás’ nem feltétlenül jelent szakmai munkát, a lényeg, hogy az új
munkavállaló dolgozzon.
• A vezetés – amennyiben van arra lehetősége – a pályakezdő mellé egy mentort ad
segítségül, aki támogatja az új munkatársat a gyakorlati szakmai ismeretek
elsajátításában.
• A mikró és kis-, és lassan már a középvállalatok sem képesek tanulókat fogadni
szakmai gyakorlatra – bár szükségük lenne az utánpótlásra- mert a szakmai
gyakorlatok képzési programja nem igazodik a vállalkozások technológiai és
gazdasági feltételeihez. Úgy tűnik, hogy a program kialakítói figyelmen kívül hagyták
azt az összefüggést, amely szerint –saját megfogalmazásunkkal élve- a „szaktudás” a
különféle technológiai- munkaszervezeti környezetekben új tartalmat kap, mégpedig
azt az egyedüli tartalmat amely ott, abban a környezetben értékes. Az „iskolai tudás”
csupán az iskola technológiai- munkaszervezeti környezetében értékes.
• A szakma gyakorlati elsajátítása mellett a nagyvállalatoknál általában alaposan
bevezetik a pályakezdőket a szervezet életébe (tájékoztatást adnak a szervezet
történetéről, működéséről, értékrendjéről), míg a kisebb-, illetve HR osztállyal nem
rendelkező cégeknél alapvetően a munkatársak közvetítik – többnyire ad hoc módon –
a vállalati kultúra elemeit.
• A nagyobb cégek az új munkatársak esetén ’off the job’ és ’on the job’ módszereket
vegyítenek, amely a leghatékonyabb módszer arra, hogy az új dolgozót hatékonyan
támogassák a sikeres beilleszkedésben. A tőkeszegényebb KKV vállalkozások az új
pályakezdő munkatársat azonnal ’betanulási’, azaz munkavégző státuszba utalják,
(megspórolva az ’off the job’ idejét és költségeit), mert a költséghatékonyság ezt a
’stratégiát’ kényszeríti ki.
• A vállalatokkal készített interjúk tanúsága szerint a betanulási ciklus időtartama
általában 6-12 hónap között mozog és a következő tényezők függvénye: 1. a
pályakezdő munkatárs rendelkezésre álló tudásának, készségeinek és képességeinek
minősége, 2. a betöltött munkakör feladatkörének terjedelme, 3. a betöltött munkakör
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szabályozottsága, 4. a betanulási időszakban végzett feladatok betöltött munkakörhöz
való illeszkedése.
• A releváns szakmai gyakorlat sokat segíthet egy pályakezdőnek a beilleszkedésben.
Ha egy tanuló a szakmai gyakorlat során megtapasztalja, hogy egy cégnek, mint
munkáltatónak milyen elvárásai vannak a munkavállalók felé, akkor könnyebben
veheti a felmerülő akadályokat.
• Azok a pályakezdők kerülnek előnyös helyzetbe a munkaerőpiaci integrációban, akik
többféle szervezetnél tettek szert szakmai-, illetve munkahelyi tapasztalatra.
• A szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a szakmáját tanuló ember számára, hogy úgy
ismertesse meg magát a céggel, mint leendő munkavállalóval.
• Székesfehérvár és tágabb környezetének műszaki munkaerőpiacán kifejezetten erősen
érvényesül a kapcsolati tőke szerepe az egyre szűkösebbé váló szakmai munkaerő
beszerzésének területén, ezért mindenképpen érdemes jó ’névjegykártyát’ letennie egy
leendő szakembernek a kötelező szakmai gyakorlat alkalmával.
• A nem betanított és/vagy segédmunkával jellemezhető munkaköröknél ideális esetben
a pályakezdő munkatárs fejlődési útja az egyszerűbb szakma tevékenységektől az
összetettebb szakmai feladatok felé mutat.
• A műszaki területen működő vállalatok által közvetített imázs fontos szerepet játszik
az emberek pálya- és munkahely választási döntéseiben. A pozitív imázs tehát az
egyik legjobb munkaerővonzó tényező.
• A székesfehérvári cégek olyan (mérsékelt) imázzsal rendelkeznek, amelyek többnyire
csak gyenge befolyásoló erőt képviselnek a pályaválasztó emberek tudatában. A
székesfehérvári diákokat a családi háttér, a rövidtávon elérhető magas kereset,
szabadidős tevékenység irányítja a műszaki szakterület felé. A leendő munkáltató
ugyanis nem rendelkezik olyan pozitív imázzsal, amely elég erőteljes lenne ahhoz,
hogy befolyásoló tényezőként lépjen fel a pályaválasztás során. Székesfehérvár és
térsége munkaerőpiacán nem rendelkeznek a vállalatok olyan pozitív arculattal, amely
komolyabb befolyással lenne a pályaválasztók, potenciális munkavállalók döntésére.
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• A megkérdezett cégek alapvetően négy – szakmunkáshiányt előidéző – tényezővel
számoltak az interjúk során: 1. a fizikai munkának nincsen becsülete; 2. magának a
munkának nincsen becsülete; 3. információhiány, illetve téves elképzelések a
szakmáról; 4. a szakmunkások fizetése nem versenyképes más szakmákhoz
viszonyítva.
• Ha egy szakmának nem ismert a funkciója, akkor annak tényleges fontosságát sem
lehet megítélni. A szakmunkásság alacsony megbecsültségének egyik fő összetevője,
hogy nincsen megfelelő módon kommunikálva a társadalom felé, hogy a szakmunkás
munkaerő milyen értékek előállításához járul hozzá a társadalmi munkamegosztásban.
• A munka becsületének ’restaurációját’ a szakmák becsületének helyreállításával, a
gyors

előrelépést

mindenekelőtt

a

ígérő szakmák, életutak kockázatainak ismertetésével és
fizikai

szakmunkák

által

kínált

életutak

bemutatásával,

tudatosításával lehet elérni.
• A megkérdezett cégvezetők/HR szakemberek szerint számos esetben a téves
információk, a reális tájékozottság hiánya okozhatja egy-egy szakma rossz megítélését
és ezen keresztül a pályaválasztó más szakterületek irányába történő orientálódását.
• A valóságos alapokon álló racionális döntéshez a pályaválasztó diák mellett a
döntéshozó/döntésbefolyásoló személyek felvilágosítása is szükséges. A tanárok
és/vagy pályaorientációs tanácsadók segítségével végzett pályaválasztási tanácsadás
nem elégséges intézkedés a pályaválasztók hiányszakmák felé orientálása érdekében.
• A hivatások túlnyomóan verbális bemutatásán túlmenően szükség van a szakmák
testközeli, gyakorlatban megtapasztalt érzékeltetésére.
• A tanulmányi évek alatt gyakran olyan irreális bérigény alakul ki a diákokban, amelyet
a fém- és gépipari vállalkozók nem tudnak kielégíteni és innen kiindulva nem lesz
versenyképes az általuk kínált jövedelem más munkakörökhöz képest. Több
vállalkozó is felhívta arra a figyelmünket, hogy a pályakezdők gyakran csak a nettó
fizetésük alapján mérlegelnek, ami egy munkaerő-átcsoportosító hatást gerjeszt azon
vállalkozások, ágazatok irányába (alapvetően szolgáltató ágazatok), amelyekben
jelentős mértékű adózatlan jövedelem jut a munkavállalók zsebébe, alacsony bruttó
fizetések mellett.
3K CONSENS IRODA
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• A műszaki érdeklődés felkeltésének egyik hathatós eszköze, olyan műszaki
tevékenységek folytatása, amelyek élményszerűek a gyerekek számára és felkeltik a
műszaki érdeklődésüket.
• A szakmák mikrotársadalmi (Székesfehérvár és környéke) megbecsültségét,
presztízsét jelentősen javíthatja, ha az adott szakmák pozitív arculattal rendelkező
cégekhez kapcsolódnak. Egy-egy cég vagy cégcsoport által életre keltett pozitív
imázs, tehát hozzájárulhatna a pályaválasztók orientációs döntéséhez.
• A pályaorientációs tevékenységeket korábban kell elkezdeni, a diákok későbbi
választását nagymértékben befolyásolják a régebben megtapasztalt élmények, olykor
jobban érvényesülnek a korábbi benyomások, mint a kényszerített iskolaválasztás
(pályaválasztás?) időszakában felhalmozódó információk, amelyeknek nincs elég
idejük leülepedni a pályaválasztással terhelt fiatal tudatában.
• A

többtényezős,

összetett,

a

szakmák

ismeretén

alapuló

pályaválasztás

fontosságát kell hangsúlyozni, mert csak így lehet hathatósan visszaszorítani a

lemorzsolódási és pályaelhagyási arányokat.
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Bevezető

A TISZK-ek szerepe a szakképzés fejlesztésében

A TISZK-ek, azaz az egy-egy térségben működő szakképzés-szervezési központok
létrehozásának legátfogóbb célja - a HEFOP pályázatát megalapozó dokumentumok szerint2 a
szakképzés hatékonyságának javítása. Ez egyaránt vonatkozik a szakképzés működtetésére és
fejlesztésére, humán és pénzügyi kapacitások felhasználására, valamint a munkaerő-fejlesztés,
a munkaerőpiac igényeinek való jobb megfelelésre. Ez utóbbi vonatkozásában a hazai
szakképzés rendszerét az alábbi kritikák érték.
•

•
•

a gyakorlati szakképzés egyre kevésbé felel meg a munkaerőpiaci követelményeknek
miután a rendszerváltást követően a szakképzés elveszítette korábbi kapcsolatait a
vállalatokkal, s így a bezárt vállalati gyakorlóhelyek pótlására az elmúlt 10-15 évben
a gyakorlati képzés jellemzően iskolai keretek közé szorult.
A szakképző intézmények által létrehozott, a gyakorlati képzést szolgáló technikaitechnológiai feltételek nem tudnak lépést tartani a legmodernebb technológiákkal
A szakképzés - országos szinten - 266 település 1300 képzőhelyére
dekoncentrálódott, s ennek következtében nem valószínűsíthető, hogy a szakképzés
fejlesztésébe befektethető - az Uniós támogatásokkal – sok-száz milliárdos fejlesztési
források hatékony módon kerülnek felhasználásra.

Megjegyezzük, hogy a TISZK-ek, mint az elméleti és gyakorlati szakképzés koncentráló,
remélhetőleg hatékony intézményrendszerének kialakítására irányuló kormányzati intézkedés,
nem az egyetlen beavatkozás, amely az elmúlt években a szakképzés fejlesztésére irányult.
Véleményünk szerint a legfontosabb beavatkozások, legalábbis szándékaik szerint (hiszen
eredményei még nem mérhetőek) a következők voltak:
• A képző intézményekre és a gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozásokra
vonatkozó finanszírozási szabályozások megalkotása, amelyek a munkahelyi
gyakorlati képzés megszervezésére ösztönzik a szereplőket.
• A tanulószerződések rendszerének kialakítása és fejlesztése, amely nemcsak
tisztázza a munkaadó és a gyakorlaton résztvevő tanulók viszonyát, hanem – a

22

www.okmt.hu/download.php?ctag=download&docID=939 és
www.okmt.hu/main.php?folderID=647&articleID=1234 - 35k
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•
•

kapcsolódó ösztöndíj szerződésessel - vonzóvá is kívánják tenni a munkaerőpiaci
gyakorlatot.
A hiányszakmák választását preferáló ösztöndíj rendszer kialakítása.
Az OKJ rendszer átalakítása, amellyel egyrészt kísérlet történt az elsajátítandó
tudás-, és gyakorlati képzési anyag felfrissítésére, másrészt modulrendszerével
csökkenteni szándékozik a szakképzésből való lemorzsolódás veszélyeit, s
harmadrészt – az előzővel összefüggésben- megalapozza a munka melletti és az
egész életen át tanulás rendszerét.

Az általános, a szakképzés egészét átfogó intézkedések mellett fontos fejlesztési fejlemény a
HEFOP keretében elindított Szakképzés Fejlesztési Program (SZFP I-II), amely elsősorban a
szakképzési–pedagógia módszerek átalakítására irányul, miután egyértelművé vált, hogy a
szakiskolák, de részben a szakközépiskolák által is „kiválasztott”, a szakképző intézményekbe
rendkívül alacsony előképzettséggel „érkező” tanulócsoport képzésére a Magyarországon
hagyományos, fogalmi alapú, alapvetően verbális, és frontális eszközökkel operáló
tudásátadási módszerrel nem lehet eredményeket elérni, a lemorzsolódás mértéke nem
csökkenthető.
Még nem érkezett el az idő, hogy a szakképzés megújítására irányuló kormányzati, és
(szakképző) intézményi erőfeszítéseket értékeljük. Annyit azonban már most látunk, a
szakképzés belső rendszerének, tartalmának megújítására irányuló - valószínűsíthetően sok
tekintetben sikerrel kecsegtető erőfeszítések kevéssé hathatnak a munkaerőpiaci kereslet és
kínálat terén kialakult egyensúlytalanságra: Az elmúlt évtizedben a felére, a középfokú
képzésbe belépő korosztály egyötödére - egyhatodára esett vissza a szakképzésbe belépők
aránya, miközben a középfokon szakképzettek iránti igény – a foglalkoztatási szerkezetben
elfoglalt aránnyal kifejezve - ennek duplája (40 százalék körül mozog). Ugyanezen időszak
alatt a felsőfokú képzésbe belépők aránya megnégyszereződött, és napjainkra jelentős
mennyiségi túlkínálat mellett szakmaszerkezeti egyenetlenségek keletkeztek. Mindez oda
vezetett, hogy - különösen a kékgalléros – munkakörökben igen jelentős munkaerőhiány
keletkezett. 3

3

E kérdéskörre a későbbiekben- a Székesfehérvár-és térsége munkaerőpiaci helyzetének bemutatásánál
részletesen kitérünk. Az országos, megyei és regionális tendenciák megismerhetők a www.3kconsens.hu
/tanulmányok –honlap-fülön, valamint a www employment.hu-n
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Szakképzés és munkaerőhiány

1999 óta, azaz csaknem tíz éve foglalkozunk a munkaerőhiány jelenségével. Akkoriban még
bizonygatni kellett a jelenség létezését. A hiányról szóló megállapítások különösen
hihetetlennek tűntek a munkanélküliség viszonylag magas szintjének jelenléte mellett.
Napjainkra már sokan elfogadják e két tény együttes jelenlétét – igaz anélkül, hogy
általánosan elfogadott magyarázatokat fűzhetnénk hozzá.
Hangsúlyoznunk kell a magyarázatok jelentőségébe vetett hitünket. Ha nem alakítjuk ki a
jelenségre vonatkozó magyarázatainkat, akkor nem lehetünk képesek olyan beavatkozások
megtételére, amelyek abba az útirányba állítanák a jelenség létrehozásában résztvevő
szereplőket, egyéni és intézményi magatartásformákat, értékorientációkat és szabályozó
mechanizmusokat, amelyen - lassabban vagy gyorsabban - a munkaerőhiány jelenségének
súlya csökkenhet, s a megvalósuló csökkenés rendszerszerűvé válik.
A jelenségek szintjén számtalan tény ismert - részben olyanok, amelyek magyarázatot adnak a
hiányra, részben olyanok, amelyek más, bizonyosan e jelenséggel összefüggő, akár a
jelenségek magyarázatául szolgáló folyamatok létezését hangsúlyozzák, azonban nem tartják
fontosnak, sőt nem is tartják kívánatosnak e folyamatok olyan irányba terelését, amely
következtében a munkaerőhiány enyhülése is bekövetkezhetne.
Az elmúlt években keletkező magyarázatok elsősorban a szakképzésbe belépő, a szakképzést
választó tanulók arányának összezsugorodására, a felsőfokú képzés felé vezető
szakközépiskolai és gimnáziumi képzés aránynövekedésére utalnak. Ez a folyamat
természetesen statisztikailag könnyen igazolható, de a lényeget érintő magyarázatként nem
elfogadható, mert nemcsak, hogy nem nyújt képet arról, hogy miért erősödött fel ez a
folyamat,
hanem
olyan
intézményi–érdekeltségi,
közgazdasági,
szociológiai,
szociálpszichológiai tényeket sem hoz felszínre, amelyek mentén felsejlenének a munkaerőkereslet és -kínálat közelítéséhez szükséges feszültségoldó beavatkozások irányai.
Meggyőződésünk, hogy meg kell érteni e jelenséget, legyen bármily összetett is ez, s ennek
alapján kell dönteni a feszültségoldó beavatkozásokról.
Nem így fogalmazzák meg, de a lényeg mégis az, hogy a szociológus, főként
oktatásszociológus kutatók többsége kételyek nélkül „üdvözli” a középfokú képzést igénylő,
abból egyenesen a munkaerőpiacra - kék és szürkegalléros társadalmi pozícióba 4 – lépők
4

A tanulmányban gyakran fog találkozni az olvasó ilyen fogalmakkal. A hazai szociológiai, munkaerőpiacról
szóló tanulmányokban e kifejezések használata nem szokásos. Kékgallérosoknak a fizikai munkásokat ,
szürkegallérosoknak a fizikai és szellemi munka határterületein dolgozó művezetőket, csoportvezetőket,
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számának csökkenését, mert a társadalmi egyenlőség eszméjének közelítését látják benne,
mivel többen és többen váltak képessé az elérhető legmagasabb képzettségi szint
megszerzésére, tehát – mondják - az iskolarendszer szelekciós ereje csökkenőben van. A
magunk részéről „szép gondolatnak” értékeljük ezt, csakhogy e szorgalmazott folyamat
mögött a kutatók nem állítottak fel egy olyan víziót, amely megmutatná, hogy ez a folyamat a
munkaerő kereslet- kínálat harmóniájához vezetne. Ez a megközelítés tehát figyelmen hagyja
az itt és most működő gazdaság igényeit, vagyis azt a tényt, hogy ennek a gazdaságnak kell
megtermelnie azt a jövedelmet - s a munkaerőhiány mellett erre nem lehet képes - amely a
társadalom megélhetését, netán jólétét biztosítja.
A közgazdász kollégák nem hagyják figyelmen kívül a gazdaság igényeit – épp ellenkezőleg,
annak elsődlegességét hangsúlyozzák, azonban úgy vélik, hogy a munkaerőpiacon, a keresletkínálat területén jelentkező feszültségek nem elkerülhetők, még csak nem is mérsékelhetők.
Problémakezeléseikből az a nézet sejlik fel, miszerint a munkaerő-kereslet és -kínálat
egyensúlytalansága által okozott kisebb-nagyobb robbanások, nyilvánvalóvá vált válságok
útján jönnek létre az egyensúlyi állapotok. A robbanások ezért elkerülhetetlenek, kívánatosak.
E nézetekkel sem értünk egyet. Hiszünk abban, hogy a munkaerőhiány jelensége sokrétű
magyarázatot kíván. Hiszünk abban, hogy van helye a fejlesztő beavatkozásoknak. Hiszünk
abban, hogy törekedni kell olyan állapotok elérésére, amely egyszerre nyit utat az egyéni
törekvések és a gazdasági szereplők céljai érvényesülésének. Végül pedig hiszünk abban,
hogy minél inkább megfelelnek, közelítenek egymáshoz e törekvések, annál eredményesebb a
társadalom és a gazdaság.
Hovatovább divattá válik a munkaerő-kereslet és -kínálat egyensúlytalanságainak kutatása. E
kutatásokra irányuló megrendelések növekedésének oka a feszültség érzékelhető növekedése.
Bármely oldalról 5 is merül fel a „mit tegyünk”, „merre haladjunk”, „mi legyen a stratégiánk”
kérdése, meggyőződésünk szerint csakis olyan kutatási-gondolati keretek kijelölésével

technikusokat nevezzük. Fehérgalléros kifejezéssel illetjük a középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező
szellemi dolgozókat. Ezen túl használjuk még a „fehérköpenyes” és „formaruhás” kifejezéseket. Az előbbiekkel
az egészségügy területén dolgozó középszintű végzettséggel rendelkezőket, elsősorban az ápolókat, szakápolókat
illetjük. (Idetartoznak azok is, akik ugyanezeket a munkaköröket főiskolai végzettséggel töltik be.)
Formaruhásoknak a kereskedelem és szolgáltatás középszintű szakképesítéssel rendelkező dolgozóit nevezzük. E
kifejezések használatával azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy az egyes munkakörökhöz különféle társadalmi
státuszok kapcsolódnak, mind a munkaszervezetekben , amelyeket –más oldalról nézve –
termelőtársadalmaknak is nevezhetünk, mind a szélesebb értelemben vett társadalomban. E kifejezések
használatával egy-egy szakma, vagy munkakör társadalmi hierarchiában megjelenő helyét fogalmazzuk meg,
mivel az emberek – a társadalomtudósokhoz hasonlóan - a társadalmat hierarchikusnak látják .
5

Jelen kutatást a szakképzés intézményes fejlesztési irányai „oldaláról” rendelték meg. De vizsgáltuk ezt a
kérdést már „középről” a munkaügyi tárca és a „másik” , a gazdasági szempontokat hangsúlyozó „kamarai
oldalról”is.
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lehetünk eredményesek, amelyek egyszerre kezelik a társadalmi törekvések, valamint a
lábjegyzetben jelölt három oldal működését meghatározó érdekeket és szempontokat.
Budapesten, Győrben és Székesfehérváron már a 2000-2002 közötti időszakban megjelent a
munkaerőhiány jelensége, együtt a strukturális munkanélküliséggel. Elsősorban a nagy- és
multinacionális vállalatoknál jelentkezett hiány a gépipari és elektronikai szakmunkások,
mérnökök, valamint a betanítható tömegtermelő munkások területén. Ugyanebben az időben
már észlelhető volt, hogy a szakképző intézmények kibocsátása nem fedezi az igényeket. E
jelenségre adott válaszként Győrben az Audi kapcsolatot épített a megfelelő szakképző
intézményekkel, mind a középfokú, mind a felsőfokú képzés területén, s néhány év alatt
létrehozták a vállalatnak megfelelő képzéseket. Emellett a felnőttképzéssel is eredményes
együttműködést alakítottak ki. Eddigi kutatásaink nem hoztak felszínre hasonló tényeket
Székesfehérvárról, sem a gépipari, sem az elektrotechnikai vállalatok és szakképző
intézmények együttműködésének vonatkozásában.
A győri példának az a lényege, hogy az Audi ragaszkodott ahhoz, hogy üzemeiben „saját
célra” kialakított tanmenet szerinti szakképzés folyjék, s ezáltal a tanulók is tudják, hogy ők
az Audiban kaphatnak majd munkát. Ezt az identitás-építést szolgálta, hogy a tanulók a
gyakorlatot részben az Audi e célra kialakított tanműhelyében, részben az iskola szintén Audi
segítséggel kialakított tanműhelyében folytatták. Az Audi tehát úgy döntött, hogy az
üzemben, a szalag mellett, illetve a kapcsolódó CNC-megmunkáló berendezések mellett
szakmunkásoknak kell dolgozniuk, szakmunkás (társadalmi) státusszal kell rendelkezniük. Az
évek során a társadalmi környezet megismerte az Audit, az ott kínált, az átlagosnál
kiegyensúlyozottabb, vonzóbb munkaviszonyokat, s ma már - ennek eredményeként- széles
munkaerő kínálatból válogathat.
Székesfehérváron egyik multinacionális vállalat sem döntött úgy, hogy a szalagra, vagy az
üzemben lévő gépek-berendezések mellé speciálisan képzett szakmunkásokat állítson.
Általában betanított munkaként értelmezik a végzett tevékenységeket. Többnyire még azokat
is, amelyeket hagyományosan, más vállalatoknál az érintett szakmára képzett
szakmunkásokkal szoktak betölteni. Ebből az is következik, hogy elsődlegesen nem az
iskolákból kilépő szakmunkások köréből toboroznak, hanem egy főként idősebbekből álló,
már több, vagy éppen sok munkahelyet „látott” betanulásra és alkalmazkodásra kész, a
gyakorolt tevékenység szempontjából képzetlen (egyébként valamilyen nem releváns
szakképzettséggel bíró)társadalmi csoportból. Társadalom-pszichológiai szempontból a
tevékenység ilyen leértékelése nem teszi vonzóbbá a székesfehérvári tömegtermelő
nagyvállalatok kínálta munkalehetőségeket. Emiatt a vállalatok egyre nehezebben jutnak
munkaerőhöz, egyre távolabbi területekről, főként Dél- Fejér megyéből és Tolnából kell
toborozniuk és így is érzékelik a munkaerőhiányt. Ehhez a stratégiához tartozik még az is,
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hogy a munkaellátás ingadozását gyakori munkaerő-felvétellel és elbocsátásokkal „oldják
meg” s ezzel tovább csökkentik a vállalatok vonzerejét. (Az csak erősíti e stratégia negatív
jellegét, hogy a gyors létszám csökkentést, az e célra beszerzett közvetített munkaerő
elbocsátásával oldják meg. Mondhatnánk „praktikus megoldás”, de nem gondolnak arra, hogy
amikor szükség van a dolgozókra, akkor „összekeverik” az állandóakat a kölcsönzöttekkel és
ezzel az összes munkakört egyszerre értékelik le.)
Az Audi stratégiája nem lett volna sikeres, ha a megfelelő iskolarendszerű képzés kiépítése
nélkül ragaszkodott volna a munkaposztok szakmunkásokkal való betöltéséhez. Sikere abból
származik, hogy megépítette a képzést, és ezzel együtt megismerhetővé és vonzóvá tette az
általa képviselt műszaki munkakultúrát, és - részben ettől függetlenül is - munkaerőpiaci
környezetében megépítette a vállalat jó hírét, „goodwill”-jét.
Székesfehérvári kutatásunk során a „munkaerőpiaci jóhírnév” jelenségével sem találkoztunk,
annak ellenére, hogy a dolgozókkal készített interjúk szerint Fehérvár néhány nagyvállalata,
ténylegesen „működtetett” vállalati kultúrája alapján – ha jobb PR-t folytatna - számíthatna
vonzerejének növekedésére.
Jelen munkaerőpiaci tanulmány megrendelői a gróf Széchenyi István Térségi Integrált
Szakképző Központot alkotó szakképző intézmények. A gazdasági-foglalkoztatói környezet
azt a követelményt támasztja velük szemben, hogy megfelelő mennyiségben, alkalmas,
adekvát tudással és gyakorlattal rendelkező „munkaerőt” bocsásson ki. Természetesen
amellett, hogy elfogadjuk az ebből az elvárásból eredő kutatási kérdéseket, fontosnak tartjuk
hangsúlyozni a vállalatok, a foglalkoztatók kitüntetett szerepét a szakképzés sikerében. Ha a
vállalatok fontosnak tartják a munkaerő utánpótlást, a megfelelő szakmai kultúrát,
elkötelezettséget, a szakmai és emberi értelemben vett alkalmazkodóképességet és meg is
teszik ennek érdekében a szükséges lépéseket, akkor a közép- és felsőfokú szakképzés sem
fog toborzási problémákkal küzdeni, a képzés tartalma is közelebb kerül az igényekhez.
Ugyanis a szakképző intézmények sokkal kevésbé alakítói az egyének, pályaválasztók,
pályamódosítók karrier törekvéseinek, mint maguk a munkaerőpiaci szereplők, az általuk
megvalósított munkaviszonyokkal, munka és foglalkoztatási kultúrával, jövedelemszerzési
lehetőségekkel, társadalmi felelősségvállalással.
Szembenézés, a negatív jelenségek listája:
•
•

a kékgalléros szakmák területén jelentkező szakképzett munkaerőhiány,
a közép-, és felsőfokú képzettséget igénylő fehérgalléros szakmák területén jelentkező
túlkínálat,
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•

a munkaerőpiaci igényektől magukat függetlenítő közép- és felsőfokú szakképző
intézmények által bevetett tanulócsábítási praktikák (képzési kapacitásaik megőrzése,
a szervezetek változatlan működtetése érdekében)
A gyakorlati képzés gyengesége, az üzemek, mikró és kisvállalatok gyenge részvétele
a gyakorlati képzésben
A képzés évei során a tanulók alig, vagy egyáltalán nem találkoznak valódi
munkaszervezetekkel, ahol szembesülhetnének az egyes vállalati kultúrákba való
beilleszkedés problémáival
A képzés nem képes kialakítani a megfelelő munkamotivációt, ilyennek csak azok
rendelkeznek, akik otthonról magukkal hozták

•
•

•

Az elmúlt években a munkaerőpiac igényeinek kutatása szinte reflexszerűen járt együtt a
szakképzés tartalmának, minőségének csepülésével. Az igények felmérésére, azaz a
foglalkoztatók igényeire alapított megállapítások ma már közhelyszerűen hatnak
•

•

•
•

A felsőfokú képzés által nyújtott elméleti felkészítés általában pozitív értékelést kap.
Igaz, újabban kezdik felismerni a képzőintézmények (egyetemek, főiskolák) közötti
színvonalbeli különbségeket, valamint a tömegképzésnek tulajdonított általános
minőségromlást.
o Általában nem tisztázott, hogy ezt a tömegképzést a szakmai minőségnek
romlása idézi-e elő, vagy pedig a képzésből tömegesen kikerülő hallgatók
felkészültségének egyenetlenségei kerülnek a kritika középpontjába.
A középfokú fehér- vagy kékgalléros szakképzéssel kapcsolatban elsődlegesen a
megfelelő gyakorlatot hiányolják a foglalkoztatók, és gyakori az elégedetlenség az
elméleti és gyakorlati képzés tartalmával: sokszor elavultnak tartanak egy-egy
anyagrészt, ill. számos új tudás- és gyakorlati elemet hiányolnak.
Gyakori az elégedetlenség a kékgalléros-képzésben résztvevők esetében, a gyakorlat
hiánya mellett az elméleti felkészültséggel is.
Általában jelentős az elégedetlenség – a felsőoktatásban résztvevőktől egészen a
kékgallérosokig – a pályakezdők hozzáállásával, szervezeti magatartásával

Megfigyelhetjük, hogy minél kisebb egy-egy vállalat, annál súlyosabbak a megfogalmazott
kritikáik. Ez is felkeltheti bennünk a gyanút, hogy a negatív ítéletek mögött más jelenségek is
meghúzódnak.
Megfigyeléseken és interjúkon alapuló tapasztalataink szerint (az esetek nem kis részében
multinacionális) nagyvállalatoknak kész, kialakult - a multinacionális ill. külföldi vállalatok
esetében az anyaországból hozott- adaptációs eljárásaik vannak, amelyeket az újonnan
belépő pályakezdők, illetve az idősebb és gyakorlottabb újbelépők felvétele esetében
alkalmaznak. Ez az eljárás, a vállalkozás által tudatosan megtervezett módon, bevezeti az új
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dolgozókat az üzem, a termelő szervezet világába, időt hagy az „ismerkedésre”, a normák
megtanulására. Részfeladatok, egyszerűbb feladatok elvégzésén keresztül vezet az út a
nagyobb felelősséggel járó feladatok felé. E folyamathoz tudatosan megválasztott képzések és
tréningek kapcsolódnak. Megkönnyíti, sikeresen megvalósíthatóbbá teszi az adaptációt az,
hogy a nagyvállalatoknál a szellemi és fizikai feladatok megvalósításának szervezeti és
technológiai megoldásai kialakultak, rögzültek, standardizálódtak, s ezáltal a részfeladatok jól
elkülönültek és tisztázottak a kapcsolódásai.
A nagyvállalati adaptációs eljárások alkalmazása mögött meghúzódik annak felismerése,
hogy a pályakezdő, de egyes vonatkozásban az idősebb újonnan belépő sem lehet birtokában
bizonyos tudásoknak és gyakorlatoknak, illetve nem ismerheti azt a funkcionális és termelő
társadalmi szerkezetet, amelyhez tevékenységeivel kapcsolódik, illetve hozzájárul. E
felismerés magyarázza, hogy a pályakezdővel szemben a vállalat nem a gyakorlati szaktudás
elvárását támasztja, hanem az adaptáció képességét. Ezt magyarázza az is, hogy az oktatási
intézményeket általában kevésbé illetik kritikával a vállalatok, illetve kritikái kevésbé
irányulnak az operatív–szakmai felkészültségre, ezzel szemben erősebben teszik kritika
tárgyává az újonnan toborzott munkaerőt jellemző, a tanulás; az új ismeretek
befogadásának; a termelés társadalmába való beilleszkedés; a szabálykövetés és a
motiváltság; a teljesítőképesség területén jelentkező gyengeségeket.
A közszolgáltatás területén működő - akár nagyobb foglalkoztatók - általában kevésbé
kritikusak a pályakezdőkkel és új belépőkkel szemben. Ez nem nevezhető örvendetes
jelenségnek, hiszen az a magyarázata, hogy nincsenek letisztult munkafolyamatok, nincsenek
világos teljesítménykövetelmények, s „természetesen” kialakult adaptációs eljárások
sincsenek. Ebből következik, hogy a pályakezdők alkalmazkodási folyamata sem
általánosítható, eredménye is esetleges. Sikeresnek leggyakrabban nem a pályakezdő
tényleges, mérhető teljesítményét minősítik, hanem a személyes kapcsolatfelvétel, a
tevékenységtől gyakran független, vezetőfüggő értékrend elfogadását.
Egészen más a helyzet a mikró és a kisvállalkozások esetében. Mint említettük, azt figyeltük
meg, hogy a pályakezdők felkészültségével szembeni kritika itt a legerősebb. A szaktudást; a
gyakorlatot; a munkavégzésre való felkészültséget; a motivációt; és a beilleszkedési normák,
követelmények elfogadásának képességét egyaránt éri kritika. Interjúink, évek során
összegyűjtött megfigyeléseink alapján azt látjuk, hogy a szakmai-elméleti felkészültséggel
kapcsolatos kritikák nagymértékben függenek – ezért alig általánosíthatók - az adott
vállalkozásban alkalmazott tudásszükséglettől. Ezzel szemben a gyakorlat hiánya miatti, és a
munkavégző képességgel, beilleszkedéssel kapcsolatos kritika teljesen általános. Azonban
megfigyelhettük azt is, hogy a kritikát gyakorló vállalkozók többségének nincs kialakult
adaptációs eljárása, ezzel szemben azt várja el a pályakezdőtől (és az idősebb új belépőtől)
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hogy a belépés pillanatától képes legyen a feladatmegoldásra, a termelésre, s emellett képes
legyen beilleszkedni, motivált is legyen. A szükséges tudások és képességek hiányát pályakezdők esetében - a képzés gyengeségének, a felső vagy középfokú képző intézmény
sikertelenségnek tekinti. Pedig nyilvánvaló, hogy minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé
szabályozott, részekre szabdalt a tevékenység, annál egyediebbek – a kívülről érkező számára
speciálisak - a technikai-technológiai megoldások, annál személyfüggőbbek, egyediebbek a
szellemi jellegű feladatok megoldásával kapcsolatos szokások, vagyis annál több helyi
ismeret, betanítás-betanulás szükséges ahhoz, hogy bárki képes legyen az elvárásoknak
megfelelő munkavégzésre.
Pedig a mikró és kisvállalkozások túlnyomó többségében a szó eredeti értelmében a
munkavégzés szervezetlen, illetve a munkafeladat elvégzésének módja előre nem kidolgozott,
hiszen leggyakrabban egyedi szellemi/fizikai termékek létrehozásáról, vagy egyedi igények
szerinti szolgáltatásról van szó. Ilyen mikro-, valamint kis munkaszervezetben a szaktudás és
kapcsolódó gyakorlat sokkal szélesebb körét kell „megmozgatni” a feladat megfelelő
elvégzéséhez.
Nem véletlen, hogy a mikro- és kisvállalkozások a feladatok többségét szakképzettekkel
végezteti, ezzel szemben a közép- és nagyvállalkozások jelentős mértékben alkalmaznak
csupán néhány részfeladatra - olykor munkamozdulatra - betanított munkást. A lényegét
tekintve betanított munka - bár nem szokás kimondani – a szokásszerűen közép és felsőfokú
szellemi végzettségűekkel betöltött munkakörökben sem ismeretlen, sőt egyre inkább
terjedőben van a közép- és nagyvállalatoknál.
Bár az a véleményünk, hogy a munkaerő-adaptációs eljárásokat nem alkalmazó mikro- és
kisvállalkozásoknak a pályakezdők szaktudásával és gyakorlottságával kapcsolatos ítéletei
mögött sokszor teljesíthetetlen elvárások húzódnak meg, ez nem változtat azon a tényen, az
oktatási intézményeknek és nem utolsó sorban pályakezdőknek ezekkel meg kell küzdeniük.
Ugyanakkor - megfigyelésünk szerint - el kell fogadniuk azt a kritikát, legyen bármely
szakmáról szó, amely a pályakezdők, munkaszervezeti beilleszkedő képességének
gyengeségeire, a motiváció hiányára utal.
A kiszámítható és reális alapokon nyugvó adaptációs eljárások megléte vagy hiánya általában
pozitív ill. negatív előjellel kapcsolódik a kiszámítható foglalkoztatási kultúrához és a
munkavállaló által megvalósított munka minőségéhez.
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1. A munkapiac szerkezeti jellemzői és szakképzéssel
szemben támasztott követelmények keretei, a keresletkínálat feszültségei
1.1. A munkapiac méretszerkezete
Elaprózódott foglalkoztatási szerkezet, avagy „visszatérés” a gazdaság-feladatmegoldás
„normális” szervezeti állapotához, méretszerkezetéhez
A munkaerőpiaci igények vizsgálatánál megkerülhetetlen, hogy valamiféle áttekintést
szerezzünk, ill. adjunk a vizsgált terület foglalkoztatóiról; annak érdekében, hogy megértsük
igényeiket. A statisztika szintjén a foglalkoztatók, illetve Fejér megyében található
telephelyek számát, nagyságát, kistérségenkénti elhelyezkedését, ágazati és foglalkoztatási
szerkezetét tudjuk megragadni a KSH adatai, illetve az ezen adatok alapján készített saját
számításokkal. Az alábbi adatok, ha nem jelöljük külön, a 2005-ös állapotokat tükrözik 6 .
A foglalkoztatók száma Fejér megyében
a telephelyek nagysága szerint

A vizsgált időpontban Fejér
megyében

közel

telephelyen,

31

170

ezer

ezer

fő

dolgozott. A foglalkoztatók 93
9 fő és
kevesebb
10 - 19 fő
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százaléka

egészen
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vállalkozást, illetve telephelyet
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annál
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telephelyek/vállalkozások
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többsége
önfoglalkoztató

250 fő és
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egyszemélyes
jellegű.

A

vállalkozások ezen legkisebb
kategóriájában
foglalkoztatottak

a
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vállalkozók átlagos száma 1,7
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fő.

6

Adatbázisunkat a KSH hozta létre az SZMM megbízásából. Az adatbázis, ellentétben a KSH által kiadott
szokásos adatbázisokkal a következő jellemzőkkel rendelkezik. Egyrészt a foglalkoztatók telephelyeit, és nem a
bejegyzett vállalkozások számát rögzíti. Másrészt nem székhely szerint sorolja be a foglalkoztatókat, hanem a
működés tényleges helye szerint. Harmadrészt nem az úgynevezett regisztrált vállalkozásokat számolja össze
(regisztrált vállalkozások a jogi értelemben létező, azaz nem megszüntetett vállalkozások) hanem a működő
foglalkoztatókat. Ez a magyarázata annak, hogy adataink lényegesen eltérnek a szokásos közlésektől E
számbavétel szerint nem 1,1 millió regisztrált foglalkoztató volt 2005-ben az országban, hanem csupán 707 ezer,
azonban ezek 808 ezer telephelyen működtek. (Az adatbázis nem tartalmazza az őstermelői igazolvány alapján
működő mezőgazdasági vállalkozókat.)
A foglalkoztatottak telephelyi számbavételét a kutatás munkaerőpiaci, elsődlegesen a kereslet –kínálati
kapcsolatok feltárására irányuló szándékunk indokolja. Ugyanis csakis így lehet összekapcsolni a lakóhelyhez
kötött munkaerőpiaci kínálatot valamint a szintén helyhez kötött oktatási intézmények kibocsátását az egy- egy
munkaerőpiaci szegmensben működő foglalkoztatók keresletével.
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A bemutatott adatok telephelyekre vonatkoznak. Témánk szempontjából a tények
foglalkoztatottak létszámával történő telephelyi megjelenítése azért érdemel különös
figyelmet, mert jelzi azt a munkaszervezeti-technológiai közeget, amelyben szellemi és fizikai
dolgozók tevékenykednek.
Látjuk, hogy a mikrovállalkozásokhoz képest a kis-, közép- és nagyfoglalkoztatók száma
csekély: minél nagyobb egy-egy foglalkoztató, annál kevesebb a számuk
A foglalkoztatók arányai a Fejér megyei kistérségekben a telephelyeken
foglalkoztatottak létszáma szerint

Kistérségek
Bicskei kistérség
Dunaújvárosi
kistérség
Enyingi kistérség
Gárdonyi kistérség
Móri kistérség
Sárbogárdi kistérség
Székesfehérvári
kistérség
Abai kistérség
Adonyi kistérség
Ercsi kistérség
Összesen

250 fő
9 fő és 10 - 19 20 - 49 50 - 249 és
Összesen
kevesebb fő
fő
fő
felette
94,2
2,8
2,0
0,8
0,1
100
92,9
93,4
95,4
93,2
93,0

3,5
3,0
2,8
3,4
3,5

2,1
2,7
1,2
2,1
2,3

1,1
0,8
0,6
1,0
1,1

0,3
0,1
0,1
0,2
0,1

100
100
100
100
100

93,2
95,0
94,5
94,3
93,5

3,6
2,6
2,7
3,4
3,4

1,9
1,7
2,3
1,5
1,9

1,1
0,7
0,5
0,7
1,0

0,3
0,0
0,1
0,1
0,2

100
100
100
100
100

Az egyes kistérségek közötti csekély eltérés azonban lényeges különbségeket takar, már ezek
is érzékeltetik a megye két foglakoztatási központjának a többi kistérséghez viszonyított
foglalkoztatási, gazdasági szerepét. Székesfehérváron 36, Dunaújvárosban 18 nagyvállalat, és
jelentős számú középvállalat található, amíg a többi térségben a mikro vállalkozások mellett a
kisvállalatok dominánsak.
A foglalkoztatók száma a Fejér megyei kistérségekben a telephelyeken
foglalkoztatottak létszáma szerint

Kistérségek
Bicskei kistérség
Dunaújvárosi
kistérség
Enyingi kistérség
Gárdonyi kistérség
Móri kistérség
Sárbogárdi kistérség
Székesfehérvári
kistérség
Abai kistérség
Adonyi kistérség
Ercsi kistérség
Összesen

250 fő
9 fő és 10 - 19 20 – 49 50 - 249 és
kevesebb fő
fő
fő
felette
Összesen
2128
64
46
17
3
2258
5022
997
1905
1956
1151

191
32
55
71
43

113
29
24
45
28

61
9
11
21
14

18
1
1
5
1

5405
1068
1996
2098
1237

12409
979
1194
1228
28969

484
27
34
44
1045

247
17
29
20
598

143
7
6
9
298

36
0
1
1
67

13319
1030
1264
1302
30977
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A megye egészét tekintve a
foglalkoztatottak
harmada
a
mikrovállalkozásokban,
másik
harmada a nagyvállalatoknál, és
középső harmada a kis-, és
középvállalkozásoknál dolgozik.
Azonban ebben a vonatkozásban
már
lényeges
különbségek
fedezhetők fel az egyes kistérségek
között.
Amíg
a
Dunaújvárosi,
a
Székesfehérvári
és
a
Móri
kistérségekben meghaladja az
ötven százalékot a nagy-, és
középfoglalkoztatók aránya, addig
ez 15 és 30 százalék közé esik a
többi kistérségben

A foglalkoztatottak számának megoszlása a
különböző méretű foglalkoztatóknál

9 fő és
kevesebb
10 - 19 fő
20 - 49 fő
50 - 249 fő
250 fő és
felette
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Érdemes megfigyelni, hogy az Abai-, a Gárdonyi-, és az Adonyi kistérségek földrajzi
értelemben beszorultak a két nagy, de súlyukat tekintve egymással nem összemérhető
foglalkoztatási központ közé. A megye szélein elhelyezkedő térségekben, bár a
foglakoztatásban betöltött szerepük csekély, mégis a közép- és nagyfoglalkoztatóknak is van
szerepük a foglalkoztatásban. 7
A foglalkoztatottak arányai a Fejér megyei kistérségekben a telephelyeken
foglalkoztatottak létszáma szerint

Kistérségek
Bicskei kistérség
Dunaújvárosi kistérség
Enyingi kistérség
Gárdonyi kistérség
Móri kistérség
Sárbogárdi kistérség
Székesfehérvári
kistérség
Abai kistérség
Adonyi kistérség
Ercsi kistérség
Összesen

9 fő és
kevesebb
42,2
25,1
37,7
53,6
20,6
37,3

10 - 19
fő
10,2
7,7
10,9
12,6
6,4
11,7

27,6
52,3
47,3
42,7
30,1

8,6
11,7
11,5
13,1
8,9

20 – 49 50 – 249
fő
fő
17,5
20,9
10,8
19,4
23,4
21,6
13,2
16,2
9,6
16,2
18,2
25,3
10,4
17,5
23,2
13,9
12,0

17,6
18,5
11,6
22,0
18,3

250 fő
és
felette Összesen
9,2
100,0
37,0
100,0
6,4
100,0
4,4
100,0
47,3
100,0
7,5
100,0
35,9
0,0
6,4
8,2
30,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

A vállalatok méretszerkezetének, illetve e méretek „jelentésének” már néhány vonatkozására
korábban is utaltunk. A szakképzés a tanulók felét-harmadát a mikró és kisvállalkozások
7

A táblázat ágazati megkülönböztetés nélkül mutatja a kistérségi foglalkoztatás arányait. Így magába foglalja az
önkormányzati-közszolgáltatási ágazatokat is.
3K CONSENS IRODA

29

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

számára képzi, olyan vállalatok számára, amelyek gyengébb piaci pozícióik, és kicsiny
méretükhöz igazodó munkaszervezési eljárásaik miatt nem rendelkeznek adaptációs
eljárásokkal, foglalkoztatási- és feladatmegoldási kultúrájuk8 nehezen kiismerhető. A szakmai
és magatartásbeli beilleszkedés nehéz feladatok elé állítja a sok vonatkozásban erre fel nem
készített munkavállalókat.
A mélyebb megértés kedvéért arra is ki kell térni, hogy - megyei szinten - a 93,5 százalékot
kitevő mikro vállalakozások 74 százaléka 1-2 fős vállalkozás, ahol a tulajdonos nagyobbrészt
egymagában, kisebb részt másodmagával dolgozik. Együttvéve 29 ezer főt, azaz a
foglalkoztatottak 12 százalékát jelentik. E vállalkozások tulajdonos-vezetői, végezzenek
szellemi vagy fizikai munkát, mind-mind olyan komplex szakmai felkészültséget igényelnek,
amely képessé teszi őket feladataik mielőbbi önálló ellátására. Ezzel más felmérések adatai is
összecsengenek, amelyek azt mutatják, hogy a pályakezdők - szakmától függően 8-12
százaléka önálló vállalkozóvá válik. Gyakran a családi-szülői vállalkozásra való felkészülés
okán választják a tanult szakmát, máskor a vállalkozásalapítás szándékával.
A TISZK-be tömörült intézmények 9. osztályos tanulói körében végzett felmérésünkben a
tanulók 8 százaléka jelezte, hogy azért választotta a szakmát, mert a családi vállalkozásba
kíván belépni. Ez esetben, elsősorban szolgáltatóipari javító-szerelő, másodsorban építőipari,
harmadsorban kereskedelmi és vendéglátó ipari szakmákról van szó. De az önfoglalkoztatás
céljából történő vállalkozásalapítás egyes, többnyire közép- és felsőszintű fehérgalléros
szakmákban is jellemző. Tipikusan ilyenek a gazdasági-szolgáltatási (informatikai, mérnöki,
társadalomtudományi) és a pénzügyi-biztosítási ágazatok. Éppen ezért nem véletlen, hogy
ezen ágazatokban az átlagos mértéket messze meghaladóan találunk mikro-, és ezen belül
egy-kétszemélyes vállalkozásokat.
A mikro- és kisvállalkozókkal folytatott interjúkban a vállalkozók nemcsak a pályakezdők
komplex szakmai felkészültségének gyengeségeire, hanem a motiváltság és a lojalitás
hiányára is panaszkodnak. Általában azt nehezményezik, hogy a fiatal munkavállalók
termelő-szolgáltató tevékenységük során nem veszik figyelembe, illetve nem értik meg azokat
a kényszerítő kereteket, amelyek a vállalkozás technikai felszereltségéből, gazdálkodási
kényszereiből, kapacitásgazdálkodásából, vevőkezelési érdekeiből következnek. Vagyis nem
értik meg a vállalkozást magát, annak logikáját, s így nem is képesek ahhoz alkalmazkodni,
illetőleg tevékenységeik kereteként elfogadni. A nagyobb vállalkozásoknál általában nem
említenek ilyen problémát, mivel a felsorolt szempontok érvényesítése eleve megtörténik a
8

A foglalkoztatási-feladatmegoldási kultúra fogalma magában foglalja mindazokat a viszonyokat, amelyek az
alkalmazotti léthez kapcsolódnak. A mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatási kultúrájára rányomja bélyegét e
vállalkozások mögött álló rendkívül rövid idő- kialakulatlanság, a tulajdonosi és vezetői funkciók
egybecsúszása, a piaci beágyazottság gyengeségei, s ezáltal a munkavállalóknak nyújtott biztonság instabilitása,
a feladatmegoldás standardizálatlansága stb.
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vállalat által kialakított munkamegosztással; a tevékenységek pontos kijelölésével; az idő és
anyagfelhasználás előzetes normázásával; a vevőkezelésre való képzéssel. A mikro- és
kisvállalkozásokban mindezek előzetes meghatározása elmarad: a dolgozókkal szemben
támasztott elvárás részévé válik. A vállalkozók elégedetlensége, a konfliktusok abból
származnak, hogy a szakoktatás – kivéve a vendéglátóipari és kereskedelmi szakmákat minderre nem készíti fel a tanulókat. A tanulók tehát legjobb esetben is csak „steril”
szaktudással a vállalkozások belső működési logikájának ismerete nélkül kerülnek a
munkaerőpiacra.
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1.2. A munkahelyek területi koncentrációja
A rendszerváltást, a gazdasági-foglalkoztatási válság korábban el nem képzelt mélypontját
követően, a foglalkoztatás területi szerkezete is átalakult – melyet azonban a képzés területi
szerkezete alig követett. Az új, vagy a privatizáció során megújult vállalkozások elsősorban a
nagyobb, megfelelő termelési hagyományokkal rendelkező, erősen urbanizált városokba
tömörültek. A kisebb városok és községek foglalkoztatásban betöltött szerepe a TSZ-ek, a
melléküzemágak és a kisebb telephelyek megszűntével már nem állt helyre. Ez az országosan
jellemző folyamat különösen erősen jelent meg Fejér megyében, ezen belül Fejér megye két
foglalkoztatási központjában: Székesfehérváron és Dunaújvárosban.
Székesfehérvár a 90-es évek elején sajátos, egyedi politikát követett: tudatos aktivitással
törekedett ipari-termelési kultúrájának újraértékesítésére, a meglévő ipari üzemek
privatizációjára, a munkaerő piacképes termelési képességére támaszkodva. Az
üzemfelvásárlások, a zöldmezős beruházások, és a piacgazdasági körülmények által
ösztönzött kisvállalkozás-alapítási bumm következtében a 90-es évek végére - a kényszerűen
tömeges inaktivitásba vonulás mellett - Fehérváron a munkaerő elfogyott, s ennek
következtében azóta Székesfehérvár fokozatosan növelte munkaerő-vonzási területét.
Dunaújváros gazdasági-foglalkoztatási pozíciója - különleges stratégia-politikai kohászati
alapanyag termelő képességénél fogva - kisebb mértékben rendült meg, de lassabban is találta
meg új növekedési pályáját. Most úgy hisszük, hogy ez a folyamat lezárult. Ennek
következtében alapvetően két gazdasági központba koncentrálódott az értéktermelés, és a
foglalkoztatás. A két központ mellett, néhány multinacionális vállalat tudatos vonzásával
sajátos alközpontként jelent meg Mór is. Az alábbi táblázat az egyes kistérségek
foglalkoztatásban betöltött szerepét mutatja.9

9

A grafikon a helyben foglalkoztatás mutatóját ábrázolja, amely a 2001-es népszámlálás – helyben lakó
foglalkoztatottjainak (száma) és a 2005-ös KSH adatbázis alapján kiszámított helyben működő munkahelyek
hányadosa.
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A helyben foglalkoztatottak aránya a kistérség foglalkoztatott
lakosságában (2005/2001)
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Eszerint Székesfehérvár 30, Dunaújváros és Mór 7-7 százalékkal ad munkahelyet több
foglalkoztatottnak, mint amennyi a saját „foglalkoztatott”, azaz munkahellyel rendelkező
lakossága. A valóságban grafikonon látható arányoknál nagyobb e térségek vonzása közelebbi
és távolabbi környezetükre, mivel a mutató nem érzékeli az érintett térségekből kifelé
ingázókat. Így például azokat a székesfehérváriakat sem, akik Budapesten vagy Győrben
dolgoznak. Más források azt közlik, hogy a Székesfehérvárra bejárók aránya 40 százalék
körül mozog: A székesfehérvári nagy-, illetve multinacionális vállalatok az elmúlt években
egyre távolabbról szerzik be - elsősorban betanított munkásokból álló - foglalkoztatottjaikat.
Egyértelmű Székesfehérvár vonzereje a közvetlen környezetében lévő kistérségekre, de
közismert, és a buszjáratok száma is igazolja, hogy ma már a megye déli, sőt az észak-tolnai
térségek is munkaerőforrásként szolgálják Fehérvárt.
A munkahelyek e koncentrációja alapvető kérdéseket vet fel a szakképzés szempontjából is,
különösen akkor, ha a szakképzés követi a munkaerőpiaci szereplők által felvetett-igényelt
irányt, amely szerint a szakképzésben közelíteni kell a gyakorlathoz. Már a szakképzési idő
alatt szükség lenne annak a technikai-technológiai, műszaki és nem utolsósorban a majdani
beilleszkedést elősegítő termelő társadalmi közegnek a megismerésére, amely számára képez.
E kívánalmakhoz való alkalmazkodás megvalósíthatósága szempontjából meg kell
vizsgálnunk, a középfokú, 8-10 osztályra illetve érettségire épülő képzéseket nyújtó oktatási
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intézmények területi elhelyezkedését, koncentrációját. Az értékelésnél figyelembe kell
vennünk, hogy a székesfehérvári ipar igen távolra nyúló vonzáskörzeteiben a helyi ipar
többnyire csak a helyi lakossági piacot szolgálja és így a kereskedelmi ágazat mellett csupán
az építőipari és javító szerelő szolgáltatásokhoz kapcsolódó – elsősorban önfoglalkoztató
mikro vállalkozások nyújthatnak munkahelyeket.
A székesfehérvári szakképzést vizsgálva látni fogjuk, hogy minél alacsonyabb szintű
alapképzésre épül egy-egy szakképzés, a tanulók között annál magasabb a bejárók, sőt az
egyre távolabbról bejárók aránya. Ennek alapján tehetjük fel kérdéseinket: milyen műszaki
technikai-termelő társadalmi környezet megismerésére van szükségük e tanulóknak? A
székesfehérvári nagyipar, avagy a helyi szolgáltató-kisipar dolgozói lesznek? Melyikre kell
őket képezni? E kérdés a bejárás kérdésétől függetlenítve is feltehető: vajon fel van-e
készülve a szakképzés arra, hogy képzése egyaránt megfeleljen a technológiai és társadalmi
szempontból egymástól jelentősen különböző mikro- és nagyvállalati dolgozók képzésére?

1.3. A képzési szükségleteket, a foglalkoztatást meghatározó megyei,
kistérségi ágazati szerkezet
Döntéshozótól kutatóig, mindenki nagyon nehéz helyzetben van, ha oktatás-, képzés-, vagy
éppen foglalkozatáspolitikai célból, a döntések megalapozása okán szeretné áttekinteni egyegy térség gazdasági-ágazati és/vagy foglalkozási-szakmai szerkezetét. Az áttekintésnek az
lenne a kívánatos végeredménye, hogy bizonyos logikákat, törvényszerűségeket ragadjunk
meg, olyanokat, amelyek – anélkül, hogy minden részletet leíró módon – számba vennénk,
megmutatja a vizsgált jelenséget alakító tényezőket. Ez esetben a munkaerőpiaci kereslet
mennyiségét, tartalmát.

1.4. A vizsgálódás területi keretei
E törvényszerűség megragadására teszünk az alábbiakban kísérletet. A képzés iránti
mennyiségi szükséglet meghatározásához a gazdaság ágazati- és ehhez kapcsolódóan
foglalkoztatási- és szakmaszerkezetének megismerésére van szükség. Az alábbi vizsgálat
területi határaként a megyét és a kistérséget választottuk.
A megyei területi egység választását elsősorban a történetileg kialakult igazgatásiközszolgáltatási rendszer létezése indokolja, mégpedig két szempontból is.
Egyrészt ez a kerete e közszolgáltatások megszervezésének, azaz e keretek között születnek a
döntések a közszolgáltatások mennyiségéről, tartalmáról és így közvetlen alakítói e
szolgáltatások nyújtása céljából megvalósuló foglalkoztatásnak. Másrészt ez ad keretet a
közszolgáltatások fogyasztóinak a szolgáltatások igénybevételére, azaz a fogyasztók, e
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fogyasztói pozícióik révén bizonyos mértékig meghatározzák a szolgáltatások mennyiségét, s
ezen keresztül e szolgáltatások által foglalkoztatottak számát, szakmai szerkezetét is.
A megyét, bizonyos esetekben a kistérséget, más esetekben a települést, mint a vizsgálódás
kereteit az indokolja, hogy a fogyasztók lényegében nem választhatnak területet, ha
közigazgatási szolgáltatásokról van szó. Indokolható azzal is, hogy a fogyasztók az alap- és
középfokú oktatás, valamint az egészségügyi ellátás terén ugyan elvileg más település-,
kistérség, vagy éppen megye szolgáltatásai közül is szabadon választhatnak, valójában ezt
mégsem teszik, sokszor még akkor sem, ha településük a megye, illetve a kistérség határán
helyezkedik el. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéről sajnos nincsenek adataink,
de a fenn mondottak igazolására jó példa adódik az oktatás-képzés területéről.
A fejér megyei középfokú oktatás igénybevevőinek 96 százaléka megyei lakos, és hasonló
mértékben veszik igénybe a fejér megyeiek más megyék oktatási szolgáltatásait. Az alapfokú
oktatás földrajzi kerete a település, és újabban, fokozódó mértékben a kistérség.
A foglakoztatás területi kereteit már több tényező együttesen határozza meg. Ilyen
mindenekelőtt a munkaerőpiaci igény: minél kisebb az igény egy-egy munkakör-, szakma
betöltésére, annál valószínűbb, hogy a munkakört a legkisebb (utazási, szállás-, megélhetési)
költséggel elérhetők fogják betölteni. A jelenlegi magyarországi bérszínvonalra általában
igaz, hogy
• a szakképzetlenek munkavállalás céljából, saját költségükön nem képesek elhagyni azt
a települést, ahol élnek;
• a 8-10 általánosra épülő szakképzettséggel rendelkezők (saját költségükön) csak a
kistérség foglalkoztatási központjába képesek beutazni,
• a magasabb, középfokú fehérgalléros képzettséggel rendelkező kék és fehérgallérosok
egy-két kistérségi határt is képesek átlépni;
• a diplomások a megyét, esetleg a régió határt is átlépik.
Mindez Fejér megyében is igaz. A megyében megvalósuló jelentős ingázás úgy valósul meg,
hogy ennek költségeit a munkaerő iránti igényt támasztó munkaadók fedezik. Ebből
ugyanakkor az is következik, hogy az alacsonyabb hatékonysággal termelő, a dolgozók
utazási költségeit meg nem térítő vállalkozások – a munkaerő iránti keresletük,
munkaerőhiány esetén sem képesek távolabbi kistréségekből munkaerőt toborozni, mert
ennek költségeit nem tudják fedezni.
Más a helyzet a „képzési piacon”, ahol a tanuláshoz utazási támogatást nyújt az állam, és
olcsó kollégiumi elhelyezéssel lényegesen csökkenti a nem lakóhelyükön tanulók megélhetési
költségeit.
Megítélésünk szerint a fenn mondottakkal kapcsolatban néhány téves nézet is él a
köztudatban. Az egyik, amely szerint a munkaerő ára, a kínálati bér és a munkaerő iránti
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igény között szoros összefüggés van: minél nagyobb a hiány, annál magasabbak a bérek.
Ebből következne az a - véleményünk szerint téves – megállapítás, miszerint a magasabb
bérek képessé teszik a dolgozókat a távolabbi munkaerőigények kielégítésére. Ezen
összefüggés megcáfolása azért fontos, mert ezzel cáfolja a beavatkozás szükségességét a
tapasztalt munkaerőhiány esetén. Eszerint a munkaerő-kereslet és -kínálat csak átmeneti lehet,
hiszen a hiány miatt növekvő bérek maguk után vonják a keresett munkakörök-szakmák iránti
érdeklődést, s a kínálat növekedését, s ezzel automatikusan meg is szűnik a hiány.
Véleményünk szerint nincs ilyen közvetlen kapcsolat a munkaerő-kereslet és -kínálat között.
Közéjük még számos mechanizmus ékelődik. Ezek között a legfontosabb az, hogy a
vállalkozások globalizálódó piacán a létrejött termékek nem terhelhetők korlátlanul növekvő
költségekkel. A piacon árverseny van, s a vállalkozások fennmaradását biztosító nyereség
szükségessége nem teszi lehetővé a helyi piacokon kialakult hiányok bérköltségek
növelésével való kiegyenlítését. Hiszen nemcsak a termékek piaca, hanem a munkaerőpiac is
globalizálódik: a fejér megyei kékgalléros, vagy fehérgalléros a távol-keletivel is versenyez.
A másik, témánk szempontjából szintén rendkívül fontos ellenérv: a szakképzett munkaerő
létrejöttének hosszú és a termékpiaci pozíciókra jellemző rövid ciklusidejének ténye. Hosszú
évek telnek el addig, amíg a pályaválasztók észreveszik a munkaerőpiacon keletkező
hiányokat, amíg „megváltoztatják” a korábban a társadalom közreműködésével kialakított
pályaorientációjukat és elvégzik a szükséges képzést. Ez 4-6-8 évet is igénybe vehet. Ezalatt a
termékpiacon két-három ciklusváltás is végbemehet. A multinacionális vállalatoknak helyet
adó székesfehérváriak ismerik ezt az összefüggést.
A másik szakmai közhiedelem a „magyarok alacsony költözési hajlandóságára” vonatkozik.
Eszerint nem szeretünk költözni, s ezért nem élünk a távolabbi területeken jelentkező
munkaerő kereslet nyújtotta lehetőségekkel. Újabban ellenérveinket már nemcsak józan
tapasztalatainkra, hanem tudományos kutatásokra is építhetünk: a mobilitást gátolják a
fentiekben jelezett bérekkel kapcsolatos összefüggéseken túl az ingatlanárak jelentős
regionális eltérései: az adott területen jelentkező munkaerő-kereslet, a kereslet mértékéhez kis
mértékben igazodó területi bérszínvonal és az ingatlanárak, bérleti díjak között szoros
összefüggés van. Például a fejér megyei lakás, illetve ház árak és a békés-megyei között kétháromszoros a különbség. De ez az összefüggés egy megyén belül is igaz: Az enyingi
kistérség bármely településén lehet családi házat vásárolni 1,5-3,0 millió forint között. Ezért
az összegért 10-20 m2-t vásárolhatnának a fehérvári munkapiacról magas utazási költségek
miatt kiszoruló enyingi kistérségiek. Ez gátolja a földrajzi mobilitást. A heti/havi ingázásnak
is vannak súlyos gátjai: mindenekelőtt a hazai jövedelemszerzés sajátos szerkezete. A
példánál maradva: a békés megyei szakmunkás délelőtt a munkahelyén, délután a
mezőgazdaságban dolgozik. Ez utóbbiból származó jövedelmét veszíti el, ha például
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székesfehérvári munkája mellett nem tud naponta békés megyei gazdaságában tevékenykedni.
De a dél-fejér megyei lajoskomáromi szakmunkás, még ha a vállalati busz is szállítja be
fehérvárra nap-mint nap, akkor is elveszíti azt a délutáni munkaidőt, amit a kiegészítő
gazdálkodásra fordíthat.
„ Hosszabb ideig munka nélkül voltam, hiába van keresett gépész szakmám - mondta
interjúalanyunk- mert a havi 40 ezer forintos buszköltség túl magas az elérhető nettó
100-110 ezer forintos bérhez képest. Most, amikor találtam helyet a Videotonban - az
utazási költség 20 százalékának befizetése mellett - kénytelen voltam felhagyni a
disznótartással, takarmányt sem termelek már, mert az utazás mellett nem marad rá
idő. Az állatokat, a ganajozást nem bízhatom mindig a szomszédra.”
A munkaerő kereslet viszonylag pontos becslése követelményének – területi szempontból azzal tettünk eleget, hogy a KSH adatbázisában lévő adatokat telephelyekre rendeztük. Ezzel
el tudtuk kerülni, hogy például a budapesti központú, de Székesfehérváron működő vállalat
munkaerőigénye a budapesti adatokat növelje.
Azonban a munkaerő-kínálat mérése jóval bonyolultabb, illetve jóval több hibalehetőséggel
bíró tevékenység. A munkaerő-kínálat, mint a fentiekben is láttuk, lakóhelyhez kötött, a
kínálatot csak a költözés tudja átrendezni.
A kínálatot az iskolarendszerű közép- vagy felsőfokú szakképzés, illetve a felnőttképzés
hozza létre. Azonban a képzők a foglalkoztatási központokba tömörülnek. Így a középfokú
szakképzés – néhány kivételt leszámítva - elsősorban Dunaújvárosban és Székesfehérváron
működik, a felsőfokú képzés csak kisebb mértékben jelenik meg a két foglalkoztatási
központban. A legerősebb vonzerőt Budapest, Győr és Veszprém gyakorolja, de még további
távolabbi képzőintézmények is szerephez jutnak a fejér megyei fiatalok továbbtanulásában.
Ezt a képet azonban finomítani is szükséges: mivel a közszolgáltatásokhoz és
közigazgatáshoz kapcsolódó - középfokú képzettséget igénylő - munkakörökben rendre
keletkezik kismértékű kereslet, s ennek révén - az adatokat később mutatjuk be - a lakóhelyi,
illetve kistérségi elhelyezkedés sem kizárt. Hasonló a helyzet a kiskereskedelemmel és a
lakossági szolgáltatások egy részével.
A feldolgozó ipari ágazatok többsége még a 80 százalékos szintű koncentrációs átlagot is
meghaladja, természetesen a mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és a ruha-textilipar
kivételével.
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A fejér megyei kistérségek részesedése a foglalkoztatásban gazdasági ágazatok szerint (2005)
összesen
Bicskei
Dunaújvárosi Enyingi
Gárdonyi Móri
Sárbogárdi Szfeférvári Abai Adonyi
ERCSI
5,0
4,3
6,1
9,4
8,6
4,5
50,0
0,6
8,8
2,6
100,0
2,7
46,9
0,7
0,6
1,4
4,4
42,3
0,1
0,2
0,7
100,0
13,0
8,9
0,0
2,5
13,1
0,7
52,9
3,5
5,3
0,2
100,0
5,6
8,2
1,1
10,7
12,1
1,5
53,0
1,9
1,8
4,1
100,0
4,2
39,6
4,1
1,2
0,4
2,5
40,2
0,0
0,2
7,6
100,0
2,7
44,2
0,3
2,2
7,4
1,7
40,3
0,4
0,8
0,2
100,0

3K Consens Iroda(2008)
Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás
Iroda és számítógép, villamos gép-,
műszer gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar

3,0
5,0
7,9

9,0
12,0
21,3

0,0
0,5
2,6

0,2
0,5
4,5

35,2
21,2
4,6

2,8
0,1
3,0

49,2
56,3
44,8

0,3
0,4
3,2

0,0
1,1
4,7

0,2
2,9
3,3

100,0
100,0
100,0

2,1
6,1

29,3
25,9

1,2
11,6

1,0
2,8

4,9
4,7

1,4
7,7

54,3
19,5

3,3
6,3

1,0
6,4

1,5
9,2

100,0
100,0

7,7

16,9

3,3

6,4

5,6

3,2

47,6

2,8

3,2

3,4

100,0

Szállítás, raktározás, közlekedés,
posta

5,7

17,9

2,8

3,6

8,7

4,8

43,7

2,8

4,6

5,4

100,0

Villamos energia gáz-, gőz-,
szennyvíz-, hulladékkezelés

7,0

20,5

0,0

0,0

34,7

1,5

35,4

0,0

0,5

0,4

100,0

Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek

6,1
5,1

19,8
20,8

2,2
1,2

4,4
5,8

6,0
3,0

5,9
2,3

47,9
57,6

2,0
0,2

2,1
1,7

3,4
2,2

100,0
100,0

Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás

3,4
4,6

16,4
23,0

0,9
3,5

3,3
5,6

2,5
5,9

1,1
3,6

66,7
46,5

0,8
3,1

1,1
3,0

3,7
1,2

100,0
100,0

Egészségügyi és szociális ellátás

4,8

25,0

1,8

2,3

3,4

2,0

55,4

0,9

1,6

2,8

100,0

Szórakoztatás, Kultúra, Sport és
egyéb szolgáltatás

5,1

20,9

1,8

6,6

5,5

1,7

51,5

1,8

2,6

2,6

100,0

Köz-, és általános igazgatás,
érdekvédelem
Összesen

6,9
5,3

17,9
20,9

4,2
2,5

4,9
3,7

6,0
9,5

7,0
3,1

43,2
47,6

3,8
2,0

3,2
2,5

3,0
2,9

100,0
100,0

Építőanyag, cserép- kerámia-,üveggumi-, vegyipar, gyógysz.
Mező-, erdő-halgazdaság
Kereskedelem, javítás vendéglátás,
Jármű-, üzemanyag kereskedelem
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Kicsi a valószínűsége annak, hogy a munkahelyek kistérségek közötti eloszlása, a
koncentráció mértéke, figyelembe véve a gazdaságszerveződés modern, a koncentrációra és
a hálózatosodásra épülő logikáját, a jövőben változni fog. Ezzel szemben inkább a már
kialakult központok hullámszerű kiterjeszkedése valószínűsíthető.
Bár e témára a későbbiekben részletesen is kitérünk, ehelyütt megjegyezzük azt, hogy a
kistérségi központok többségében az évek során megszűnt a szakképzés, a helyi társadalmi
elitek erőfeszítései révén főként gimnáziumi képzés működik, amely elsődlegesen a
felsőoktatás felé és nem közvetlenül a munkaerőpiacra nyit utat. A középfokú szakképzés a
városokba vonzza a tanulókat, s mivel a munkahelyek közel kétötöde is a három városban
található, ezért a korábbi kollégista vagy bejáró tanulók is elsősorban e városokban
találhatnak munkát. A fiatal felnőtt, még legkevésbé helyhez kötődő korosztályok migrációját
nemcsak a munkahelyek, hanem az urbánus életforma vonzása is elősegíti.

A TISZK Iskolák tanulóinak területi státusza
90,0
80,0
lakóhely
iskola
egyezik

70,0
60,0

kollégist
a

50,0

bejáró

40,0
30,0

ismerős
nél lakik

20,0
10,0
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A legutolsó évtizedben egyértelművé vált a kormányzat törekvése a szakképzés megyei szintű
koncentrációjára. Ezt „elősegítette” a kistérségi foglalkoztatási-képzési központok
önkormányzatainak költségvetési politikája, amely „keretében” elsősorban a kékgalléros
szakképzési tevékenységet adták megyei fenntartásba. Ezt követően a megyék e szakmák
képzését koncentrálni kezdték. Különösen könnyen tehették ezt meg azokban a
szakmacsoportokban, amelyekre az évek folyamán fokozatosan csökkent a jelentkezés.
Megállapítható, hogy a kékgalléros szakmák képzése Székesfehérvárra, Dunaújvárosba és
Mórra koncentrálódott. A középszintű fehérgalléros szakmák képzésére (közgazdasági,
informatikai, ügyviteli, stb.) ez még kevésbé mondható el.
Évek óta érezzük az utánkövető vizsgálatok hiányát. Ezekből megismerhető lenne, hogy a
szakiskolákból, szakközépiskolákból és gimnáziumokból szakképzetten vagy képzettség
nélkül kilépők a munkaerőpiacra lépnek-e, avagy továbbtanulnak. S ha a munkaerőpiacra
lépnek, akkor a szakmáiknak megfelelő munkát vállalnak-e, vagy sem. Arra is választ
kapnánk, hogy földrajzi értelemben hol helyezkednek el. Ma csak feltételezzük, hogy a
dunaújvárosi intézmények inkább a megye nyugati területeire bocsátanak ki végzősöket, a
székesfehérváriak közvetlen környezetükbe. De ezek csak feltételezések, az arányok ismerete
nélkül.
Az adatok hiánya, a dunaújvárosi, székesfehérvári és móri munkahelyek érzékelhetően
szélesedő vonzáskörzetét figyelembe véve a munkaerő kereslet és kínálat egybevetésénél,
annak értékelésénél nem tehetünk mást, minthogy a megyei területi szintre végezzük el
számításainkat.
A munkaerő iránti igényt a vizsgált terület gazdasági-foglalkoztatási szerkezete határozza
meg. A képzett (és képzetlen) munkaerő iránti szükségletet a megfelelően megválasztott
területi határok között elhelyezkedő ágazati foglalkoztatási szerkezet határozza meg. Bár
nehéz törvényszerűségeket, belső logikát találni a szerkezet leírásához, kevés a szakmai
előzmény is, néhány alapvető összefüggés bizonyosan megragadható. Vizsgálódásunk
középpontjában a térségi foglalkoztatóképesség, a tevékenységszerkezet áll. Az e fejezetben
bemutatott vizsgálattal a megye, ezen belül a kistérségek munkaerőpiaci igényeit alapvetően
meghatározó gazdasági-foglalkoztatási struktúrákat kívánjuk megragadni..
A szerkezeti áttekintéshez az alábbi kategóriarendszert alakítottuk ki:
•

leszálló ágban, ill. munkaerő kibocsátó iparágak: élelmiszeripar, ruházati és bőripar,
textilipar, faipar, mezőgazdaság,
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•
•
•
•
•

felszálló ágban lévő iparágak: fémfeldolgozás, műszeripar-elektrotechnikai-, és
gépipari
konjunktúrakövető iparágak: építőipar, építőanyag ipar, nyomdaipar, ingatlanügyek,
szállítás-, raktározás
lakossági kereskedelem és szolgáltatás,
vegyes lakossági és vállalati szolgáltatások: gazdasági és K+F szolgáltatások,
pénzügyi és biztosítási tevékenység
közszolgáltatások: köz-, és általános igazgatás, oktatás, egészségügy és szociális
szolgáltatások, közüzemek, kultúra, sport, szórakoztatás.

E kategóriarendszerrel utalunk azokra a viszonyokra is, amelyek az egyes ágazatok
foglalkoztató képességét és így a szakképzett munkaerő iránti igényeit is meghatározzák. A
leszálló és felszálló ágban lévő iparágak megkülönböztetésével utalunk az adott ágazat hazai,
illetve nemzetközi gazdasági és foglalkoztatási pozíciójára, amely bizonyos mértékig
független az időszakosan változó konjunkturális viszonyoktól.
Közismert, hogy „leszálló ágban lévő” kategória alá sorolt ágazatok Magyarországon is
fokozatosan veszítik el versenyképességüket a távol-keleti olcsó árudömpinggel szemben, s
ennek következtében még a hazai alacsony bérek mellett sem képesek gazdaságosan termelni.
Az a tapasztalat, hogy ezen iparágak csupán a legmagasabb minőségű exkluzív keresletre
tudnak - kis szériákban - versenyképes terméket előállítani. A leépülés mellett az a sajátos
helyzet áll elő, hogy a ruházati és cipőiparban az alacsony bérkínálat miatt látszólagos
munkaerőhiány keletkezik. Látszólagos, mert ténylegesen nincsen hiány sem a fehér-, sem a
kékgalléros szakemberekből, csak nem vállalják a munkát a ténylegesen kínált bérért. Itt
jegyezzük meg, hogy ennek ellenére a varrónőképzés töretlenül folyik mind az
iskolarendszerű mind a felnőttképzés keretében.
A mezőgazdaságban a rendszerváltás utáni első évtizedben sok tízezer munkahely szűnt meg,
a második évtizedben azonban már fokozatosan láthatóvá válik új szerveződési módja. Még a
nagyobb gazdaságok középpontjában is tulajdonos-gazdálkodó családok állnak, a vállalat,
vállalkozás családi-bizalmi alapon működteti a munkahelyeket, s ezen belül különösen a
többrétű szakértelmet igénylő munkahelyeket. Az állandó alkalmazottak számát
minimalizálják, a munkacsúcsokra alkalmi munkásokat alkalmaznak. A mezőgazdaság –
legalábbis a foglakoztatás tekintetében – létszámkibocsátó. Alig támaszt az iskolarendszerű
szakképzéssel szemben igényeket, viszont az uniós szabályozás következtében, valószínűleg
átmenetileg, nagyobb számban küld „tanulókat” a felnőttképzésbe.
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Adataink mutatják, hogy az élelmiszer-feldolgozóipar – más iparágakhoz képest egyenletesebben oszlik el a kistérségek között. E területen csak Székesfehérvárnak van
nagyobb koncentrációs ereje.
A felszálló ágban lévő, kedvező gazdasági pozíciójú ágazatok közé tartozik a
fémfeldolgozás, amely magába foglalja a kohászatot is, mindenekelőtt a finom (pl.
alumínium) és más színesfém ötvözetek gyártásával. Székesfehérváron az
alumíniumgyártásnak és az erre épülő feldolgozásnak, Dunaújvárosban a szürke
fémgyártásnak vannak hagyományai. A tulajdonképpen fémfeldolgozás, jellemzően a
fémszerkezetgyártás, fém kötőelemek és alkatrészek gyártása, felületkezelése valamint a
különféle tartályok gyártása.
A fémfeldolgozás és a gépgyártás között igen halvány a választóvonal: az alkatrészgyártás a
fémfeldolgozáshoz, az alkatrészekből összeállított gép - természetszerűleg - a gépgyártáshoz
tartozik, ez utóbbi tevékenységbe soroljuk a szerszámgyártás, járműgyártást, és az
autógyártást is. Mór és Székesfehérvár üzemeinek jelentős része tartozik ebbe a körbe.
A két ágazatot a szakmák azonossága, közelisége is összeköti: a fémfeldolgozás - ma már abszolút hiányszakmája a kovács szakma. Ide tartoznak a lemezlakatos és hegesztő szakmák.
A két ágazat között átmenetet képeznek a géplakatosok és forgácsolók. Egyértelműen a
gépgyártáshoz tartoznak a CNC esztergályos, illetve CNC megmunkáló gépkezelő, valamint
a szerszámkészítő szakmák.
A két ágazat a fehérgalléros képzettségek terén sem válik el egymástól, gépésztechnikusok,
gépészmérnökök dolgoznak e területeken, igaz megfelelő specializációkkal: a kohászati,
szerkezeti, alkatrészgyártási, járműgyártási stb. területekre.
E kategóriarendszerben a műszeripari és elektrotechnikai ipari tevékenységet együtt kezeljük.
Így a mechanikus és digitális műszerek, szórakoztatóelektronikai alkatrészek és végtermékek
gyártása kerül egy csoportba. Jellemző szakmáik a mechanikai műszerész, a villanyszerelő, az
elektrotechnikus , s újabban a mechatronikus.
E kategória megnevezésével utalunk a kategóriát alkotó ágazatok kedvező világgazdasági
pozícióira, s ebből következően viszonylag stabil, foglalkoztató képességére. A
multinacionális vállaltok jelentős része sűrűsödik e csoportba. Ebből a munkahelyekért folyó
verseny nemzetköziesedése is következik. Sokan gondolják, hogy ez instabillá teszi a
foglalkoztatást. Ehelyütt, az igényelt szakmaszerkezetet is érintő változásokra való gyors
reagálás kényszerét emeljük ki.
Szakképzés-, és foglalkoztatás-stratégiai szempontból arra érdemes koncentrálni, hogy miként
lehet hiteles humánerőforrás-fejlesztési beavatkozásokkal megalapozott gazdaságfejlesztési
akciókkal elérni e globalizált vállalatok olyan termékszerkezet-váltását, amely megerősíti a
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globális vállalatok hazai - ez esetben székesfehérvári - telephelyeinek stabilitását,
beágyazottságát. Ma már általánosan elfogadott fejlesztésstratégiai gondolat a magas szintű
mérnöki (K+F) tudás iránti igény felkeltése, igaz a mérnöki szakmák iránti érdeklődés
gyengesége miatt ma még nem tekinthető megalapozottnak ez a stratégia. Ugyanakkor sajnos
nem ismerünk olyan, a multinacionális vállalatok „megkötésére” irányuló gazdaságfejlesztési
stratégiát, amely a tömegesen alkalmazott egyszerű betanított munkára építő
tömegtermeléssel szemben más nagyobb szakértelmet igénylő termékek gyártására
ösztönözne. Ugyanis a betanított munkára épülő tömegtermeléssel bizonyosan nem leszünk
tartósan versenyképesek az olcsóbb, távol-keleti munkaerővel szemben. A
gazdaságfejlesztési-és szakképzés fejlesztési politika közös feladata lehetne a megfelelő
irányok megtalálása. Egyetlen pozitív, iránymutató példát említhetünk itt: a tömegtermelés
növekvő igényt támaszt a szintén felszálló ágban lévő iparágak csoportjába tartozó
szerszámkészítéssel szemben. A szerszámkészítés feladata egyszerre igényli a magas szinten
képzett szakmunkás, technikus és mérnök munkáját. Kétségtelen, hogy a szerszámkészítés
kisebb üzemeket igényel, nem ad munkát ezrével betanított munkásoknak, viszont
versenytársai nem a távol-keleten, hanem a magasabb költségszinten dolgozó nyugat-európai
országokban vannak. Esélyeink így nem lennének rosszak. Hasonló pozíciók lennének
kiépíthetők az egyedi, ill. kisszériás gép és berendezés tervezés-gyártás területén, amely ma
már magába foglalja a gépipari, elektrotechnikai és informatikai tudásokat.
A konjunktúrát követő iparágak körébe soroltuk a legerősebben konjunktúrafüggő
ágazatokat. Ez a függőség a lakossági-, közületi-, és vállalati beruházásokra terjed ki. Ide
tartozik a vállalati és lakossági igényeket egyaránt kiszolgáló az építő- és az építőanyag ipar, a
vállalatok működésének alapfeltételeit megteremtő szállítás- és raktározási-logisztikai ipar, a
nagyobbrészt marketingtevékenységhez kapcsolódó nyomdaipar, valamint az ingatlanok
fenntartását szolgáló tevékenységek.
Nem véletlen - leszámítva az építőanyag-ipart - hogy ezen ágazatok vállalkozásai általában
kicsik, ez ugyanis az alkalmazkodás egyik eszköze a viszonylag gyakran változó
viszonyokhoz. A kicsi vállalkozások egyúttal specializálódtak is. Egyesek az alapozás és
szerkezetépítés, mások a gépészet különböző ágaival ( villany-, víz-, gáz-, klímaszerelés)
megint mások a burkolás, festés-mázolás épületasztalos munkákat végzik. Az alkalmazkodás
sajátos eszközének az alkalmi, és fekete foglalkoztatás.
Az elmúlt évtizedben ezek az ágazatok többé-kevésbé követték a felszálló ágban lévő
ágazatokban végbement, talán robbanásszerűnek is nevezhető technikai-technológiai
fejlődést. A piac a vállalati beruházásokkal foglalkozó építőipartól egyre hatékonyabb
munkavégzést követelt meg, amely csak modern technológiák alkalmazásával vált lehetővé.
Az épületek gépészeti szempontból egyre bonyolultabbá váltak, új alkatrészek, anyagok,
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műszerek, berendezések százainak beépítése vált szükségessé, s megjelent bennük a gépészeti
berendezések már csak informatikai vezérléssel megoldható összehangolásának igénye is. A
szállítás és a logisztika - a vállalatok „just in time” követelményei miatt- informatikai
rendszerekkel támogatott üzemszerű tevékenységgé vált.
Az építőipar e fejlődés következtében kettészakadt. Az új, elsősorban vállalati beruházások
által kikövetelt technikai-szakmai követelményeknek a hagyományos - elsősorban lakossági
piacra dolgozó - vállalkozások nem tudtak megfelelni. Így a vállalkozások két köre alakult ki.
Az egyik a hagyományos, de nem túlzottan magas technológiai követelményeket támasztó
komplex tevékenységet végez, a másik, magas hatékonysági követelmények mellett egy-egy
olyan részfeladatra specializálódott, mint mélyépítés; szigetelés; szerkezetépítés; különféle
gépészeti munkák; úgynevezett befejező munkák; kommunikációs hálózatépítés; légtechnika;
világítástechnika stb.
A vállalkozások mindkét körére a kicsiny (mikro) méret jellemző, ez biztosítja a gyors
alkalmazkodóképességet. A vállalkozások két csoportja azonban eltérő szervezetifeladatmegoldó rendszerbe szerveződik. A lakossági igényeket, elődlegesen hagyományos
technológiák alkalmazásával kielégítő vállalkozások önmaguk szervezik tevékenységeiket.
Így az ehhez szükséges tudásnak is a vállalkozáson belül kell elhelyezkednie. Ezzel szemben
a legkülönfélébb modern építészeti-gépészeti technológiai megoldásokat egybefoglaló
építmények létrehozása önálló, a tényleges kivitelezői munkától független műszaki és
gazdasági szakértelmet magukba sűrítő fővállalkozások kezébe került, amelyek egy-egy
tevékenységre specializált mikrovállalkozás leszerződtetésével oldják meg a feladatot.
Lakossági kereskedelem és szolgáltatások szervezeti kereteiben szinte nap, mint nap
észleljük e tevékenység koncentrációját jelző változásokat: a szuper- és hipermarketek
térnyerését, s ezzel együtt a kereskedelmi szakmák tartalmának átalakulását, és leértékelődést.
Valóban a nagy, üzletláncokat kialakító, többségében multinacionális vállalatok erős központi
irányítás, központosított árubeszerzés, szállítás, és humán erőforrás-politika gyakorlásával
működnek. Azaz viszonylag kevés személy - jelentős logisztikai-, készlet nyilvántartási,
gazdasági- informatikai támogatás mellett - lát el kereskedő szakmai tevékenységet, s az
értékesítés – mégha közvetve sokan is foglalkoznak vele, elszemélytelenedik, üzemszerűvé
válik. Közismert, hogy e nagyvállalatoknál kialakított eladói, áruföltöltői, pénztárosi
munkakörökben rendkívül magas a fluktuáció - éppen e munkakörök beszűkítése,
mechanikussá és monotonná válása, illetve az ezeket a jellemzőket kialakító-kikényszerítő
vállalati kultúrák miatt.
Ugyanakkor a látszat mégis csal valamelyest, mivel a kereskedelmi és szolgáltatóipari
vállalkozások közel 95 százaléka kis, néhány személyes, többnyire a családtagok
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részvételével működetett vállalkozás. E mikroszervezetek ugyan komplex feladatot adnak
foglalkoztatottjaiknak, de esetleges, hogy az önfoglalkoztató/alkalmazottak rendelkeznek-e
szakirányú végzettséggel. Egyértelmű, hogy a nagyszervezetek üzleti folyamatokat irányító és
megvalósító részlegei közép- és felsőfokú végzettségű szakembereket igényelnek, azonban
relatíve keveset. A tevékenységek többségét szakképzetlen, néhány napos, esetleg hetes
betanuláson átesett kereskedelmi végzettséggel nem rendelkező munkaerővel végeztetik.
Miközben a kis és nagy üzleti szervezetekben, ugyan eltérő okokból, de leértékelődik, illetve
átalakul a kereskedői szakma, nem ez történik az ugyanezen kategóriába sorolt vendéglátással
és javító szerelő szolgáltatásokkal. A vendéglátóipari szakmák „hagyományőrzőek”, ezt a
szolgáltató és a vendég közötti viszony változatlansága biztosítja. Még a vendéglős, a
vállalkozói szakmában sem tapasztalható radikális változás. A működtetés a viszonylag
kicsiny méret miatt kevés új szakmai elemmel képes bővülni.
A hagyományos értelemben vett javító-szerelő szolgáltatások napjainkra jelentősen
beszűkültek és tartalmukban átalakultak. Köztük számos szolgáltatás lényegében megszűnt, a
fogyasztói magatartások átalakulása miatt. Mások – pl. a legtömegesebben jelenlévő
autójavítás - jelentősen átalakult. A gyártók által meghatározott, standardizált - márkákhoz
kötött – diagnosztikai-javítási eljárások alkalmazása vált uralkodóvá. Az alkatrészek
részegységek javítása helyébe, azok időszakonkénti, leggyakrabban preventív cseréje lépett.
Ez a szakma elméleti és gyakorlati tartalmát is átalakította.
Általában elmondható, hogy a javító-szakma önállósága megszűnőfélben van, s ehelyett az
építő-szerelő tevékenység kerül előtérbe. E szakma sikeres gyakorlása megköveteli a gyors
lépéstartást az új alkatrészekkel, működési módokkal ill. rendszerekkel. Különösen erős,
szinte napi fejlődési-tanulási kényszer alatt állnak a gépészeti és elektrotechnikai szakmák.

1.5. A megye gazdasági- szerkezetének összefoglaló jellemzése
Általában igaz, minél nagyobb arányt tesznek ki egy-egy kistérségben a közszolgáltatások,
más szavakkal minél nagyobb az önkormányzatok szerepe a foglalkoztatásban, annál
elmaradottabb, vállalkozás-hiányosabb a térség. Figyeljük meg, hogy a fejér megyei
kistérségek többségében magasabb (esetleg azonos mértékű) a közigazgatásban és
közszolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya, mint a székesfehérvári megyei közigazgatási,
oktatási, egészségügyi, kulturális központban.
Minden térségben alacsony a felszálló ágban lévő iparágakban foglalkoztatottak aránya,
kivéve Székesfehérvárt, Dunaújvárost és Mórt.
E megállapítás súlyát csak erősíti, hogy e három gazdasági- foglalkoztatási központba
koncentrálódik a megyében működő munkahelyek közel négyötöde. A munkahelyszegény
térségek helyzetét rontja, hogy az önkormányzati foglakoztatás mellett a leszálló ágakba
tartozó iparágak adják a munkahelyek túlnyomó részét
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Fejér megye gazdasági-foglalkoztatási szerkezete
Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Gárdonyi Móri
Sárbogárdi Szfehérvári Abai
Adonyi
Ercsi
11,2
10,4
31,2
15,2
7,3
19,0
7,9
18,9
24,3
21,3
Leszálló ágban
14,1
25,0
2,3
6,3
49,2
12,4
22,1
3,6
4,9
6,0
Felszálló ágban
19,4
19,3
16,4
17,0
9,8
17,4
17,4
23,4
23,9
22,6
Konjunktura követő
Kereskedelem,
11,9
19,2
25,4
8,6
14,9
14,6
20,5
18,5
17,6
21,4
szolg.
vegyes lakos.és
9,0
4,8
10,4
3,6
7,0
14,5
5,8
5,7
13,9
8,2
váll. szolg.
25,7
24,4
26,1
25,8
21,5
29,2
23,4
27,7
22,7
18,1
Közszolgáltatások
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0
Összesen
Összes (fő)
8928
35461
4267
6278 16168
5310
80891
3356
4276
4860
Összes (%)
5,3
20,9
2,5
3,7
9,5
3,1
47,6
2,0
2,5
2,9
3K Consens Iroda
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összes
(fő)
18290
37750
29875

Összes
%
10,8
22,2
17,6

24886

14,7

18598
40397

11,0
23,8
0,0

169796
100

Szintén általános törvényszerűség, hogy minél kedvezőtlenebb gazdasági-foglalkoztatási
helyzetben van egy térség, annál jelentősebb szerepet töltenek be a foglalkoztatásban a
lakossági kiskereskedelem, a javító-szerelő valamint a lakosságot és a helyi, többnyire
mikrovállalkozásokat segítő gazdasági szolgáltatások. Ezen ágazatok összesűrűsödése nagyon
kedvezőtlen jelenség. Sajátos térségi önfenntartásra utal. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a
mikrovállalkozások egymásból élnek, egymásnak szolgáltatnak. Sokszor alig érthető, hogy a
jövedelmet honnan szerzik a másik szolgáltatásainak kifizetésére. Igaz, a helyi kereskedelem
és más szolgáltatások igénybevételéhez a legfőbb helyi jövedelemforrás az önkormányzat,
mint legfőbb foglalkoztató; a másik legjelentősebb jövedelemforrásnak a más térségekbe
eljáró dolgozók keresetei számítanak.
Székesfehérvár tekinthető ágazati szempontból a legdiverzifikáltabbnak, azaz ez a város áll a
legtöbb lábon, nagyjából kiegyenlített a gazdasági szerkezete. Ezt követi Dunaújváros.
Mór sajátos szerkezetű, túlsúlyban találhatók a felszálló ágba tartozó iparágak, s viszonylag
csekély benne a kereskedelem és a szolgáltatások aránya. Ez nyilván azzal is magyarázható,
hogy a kereskedelem és a szolgáltatás iránti igényeit a közeli Székesfehérváron elégítik ki.
Külön ki kell még emelni a konjunktúrát követő iparágak, különösen az építőipar szerepét.
Megfigyelhető, hogy az elmaradottabb térségekben viszonylag magas az építőipari
mikrovállalkozások aránya. Ez dekonjunktúra idején egyet jelent a munkahiánnyal,
konjunktúra esetén az építőipari tevékenység sajátossága révén a térségen kívüli
munkavállalással.
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Fejér megye gazdasági-foglalkoztatási szerkezete
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Korábban már bemutattuk, hogy minél nehezebb foglakoztatási helyzetben van egy térség,
annál több a helyi piacra dolgozó mikrovállalkozás. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor
kísérletet teszünk arra, hogy a fent bemutatott térségi-gazdasági-foglakoztatási szerkezeteket
értékeljük. Elvileg ugyanis elképzelhető, hogy egy-egy olyan nagyobb térség, mint például
Fejér megye - három foglalkoztatási központtal - munkát ad a térség aktív korú lakossága
többségének, s így lakóhely és munkahely fokozatosan elválik, a foglakoztatási központokon
kívül eső települések már - egyre magasabb minőségben - csak a lakófunkciót látják el. A
valóság azonban nem ilyen szép, mivel a foglakoztatási központokba naponta ingázók
többsége - hiszen főként a nagyvállalatok képesek az ingázás költségeinek viselésére betanított munkásként, viszonylag alacsony bérért foglalkoztatja a bejárókat, akik napi
másfél-három óra utazással „fizetnek” a munkáért.
Az előzőekben mondottakat érdemes összefüggésbe hozni azzal a ténnyel is, amely szerint
Székesfehérvár szakképző iskolái tanulóinak 60-80 százaléka, a szakközépiskolai tanulók 4060 és a gimnáziumok tanulóinak 20-40 százaléka ezen munkahelyhiányos térségekből
származó bejáró, vagy kollégista. Várható tehát, hogy ők, a jövő szakmunkásai lépnek bejáró
szüleik helyébe. A hátrányos pozíció reprodukálódik.
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Fejér megyei kistérségi ágazati szerkezetek
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Itt csak utalunk egy később részletesebben kifejtett összefüggésre: az ipar, illetve
munkahelyhiányos térségekből bejáró tanulók éppen a helyi ipar hiánya, a helyi munkahelyek
egysíkú tevékenységszerkezete (építőipari-, ruhaipari-, (kis)kereskedelmi tevékenységek)
miatt életük pályaorientációs szakaszában (általános iskola 6-7 osztályok) nem vagy igen
korlátozottan találkoznak modern, magas tudástartalmú szakmákkal. Olyanokkal, amelyek
mind szellemi, mind manuális kreatív értelemben vonzó, követhető példát adhatnának jövőjük
megtervezéséhez.
A három foglalkoztatási központon kívül eső, hét fejér megyei kistérség jövedelemtermelőés foglalkoztató képessége rendkívül sérülékeny. Mivel kutatásunk középpontjában a
munkaerőpiac működése, a munkaerőpiac szerkezetének vizsgálata áll, ezért a gazdasági
szerkezetet a foglalkoztatás mértékével, az ágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepével
fejezzük ki. Korábban láttuk, hogy e kistérségekben 40 és 60 % között mozog a helyben
foglalkoztatottak aránya, vagyis e térségek többsége számára az elődleges munkaerőpiac
Székesfehérvár és Dunaújváros. Valószínűsíthető, hogy a bicskei és ercsi kistérségek, helyben
munkát nem találó aktív keresői más (pl. budaörsi, szászhalombattai, általában pest megyei
ill. budapesti) lehetőségek közül is választhatnak.
E térségekben magas a leszálló ágban lévő iparágak aránya. E kategóriában a mezőgazdasági
és élelmiszeripari tevékenység dominál. Kiemelkedően, a foglalkoztatottak közel negyedére
terjed ki a mezőgazdaság szerepe az enyingi térségben, de a hét térség többségében is 13-16
százalékos a foglalkoztatásban betöltött szerepe. Ez a magas arány a mezőgazdasági
tevékenység alacsony hatékonyságára utal. Az enyingi, a gárdonyi és az adonyi
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kistérségekben ehhez kapcsolódik jelentősebb, 6-7 százalékos foglalkoztatási súllyal az
élelmiszer-feldolgozó ipari tevékenység, egy-egy nagy-, azonban jellemzően közepes méretű
vállalkozásokban.
E térségek szerkezeti-foglalkoztatási sérülékenységét növeli, hogy a felszálló ágban lévő
ágazatok (fémfeldolgozás, műszeripar, elektrotechnikai és gépipar) foglalkoztatásban betöltött
szerepe elhanyagolható. A három foglalkoztatási központ mellett csupán a jobb időket is
megélő Sárbogárd jelent kivételt 12 százalékos aránnyal. Ugyanakkor mentőövként
szolgálhatnak a konjunktúrakövető ágazatok a foglalkoztatásban betöltött viszonylag magas
17-24 százalék között mozgó aránya. Ezen belül a jellemzően önfoglalkoztató és/illetve
mikrovállalkozásokba tömörülő építőipari és szállítási tevékenység a domináns. Érdemes
megjegyezni, e kistérségek építőipari foglalkoztató képessége – arányait tekintve - magasabb,
mint a három foglalkoztatási központban. Némi ingadozással ezt a tendenciát követi a
szállítási-, raktározási ágazat foglalkoztatásban betöltött szerepe is.
E kistérségek munkahelyeinek negyedét az önkormányzatok (oktatás, egészségügy, igazgatás)
és másik negyed részét a kereskedelem tartja fenn. A kereskedelem, jellemzően
mikrovállalkozásokban működik, néhány kereskedelmi lánc, jellemzően 20-49 főt
foglalkoztató üzlete mellett.
Összefoglalva, a munkaerő, és ezen belül a szakképzettek iránti igény kérdéseire koncentrálva
az alábbiakat mondhatjuk. A vizsgált hét kistérség lényegében nem rendelkezik életképes
gazdasággal. Az aktív keresők 50-60 százalékának munkaerejét az adott lakóhelyek
önfenntartása köti le, kiskereskedelmi és közszolgáltatások nyújtásával. Valószínűsíthető,
hogy a mezőgazdaság és élelmiszeripar tovább fogja csökkenteni a foglalkoztatásban betöltött
szerepét. E térségek gazdasági-foglalkoztatás szerkezetében a konjunktúrának való
kiszolgáltatottsága ellenére is az úgynevezett konjunktúrakövető ágazatok tekinthetők a
legfejlődőképesebbnek. A statisztikai adatokból úgy tűnik, hogy a gazdasági és
foglalkoztatási központokat körülvevő kistérségek szállítással-raktározással foglalkozó mikroés kisvállalkozásai teljesítik a központok ezirányú igényeit, mivel a kistérségi gazdaságifoglalkoztatási szerkezetben betöltött szerepük/ arányuk messze meghaladja a helyi gazdaság
valószínűsíthető igényeit. Némileg hasonló lehet az építőipari vállalkozások és
foglalkoztatottak szerepe is. E két területi kötöttségekkel nem rendelkező ágazat támaszthat konjunktúra esetén - a demográfiai okokkal magyarázható munkaerőpótlás mértékénél
magasabb igényeket.
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Székesfehérvár és kistérségének ágazati szerkezetére az alábbi tényezők hatnak
legerősebben.
A TISZK közvetlen munkaerőpiaci környezetét elsődlegesen a székesfehérvári kistérséggel
azonosítjuk, mivel itt sűrűsödik a megye foglalkoztató erejének közele fele ( 48%).
Igaz a Székesfehérvári és Móri kistérség sok szempontból együttesen is értelmezhető, hiszen a
móri lakosság és a vállalkozásai Székesfehérváron veszik igénybe a piaci-, és
közszolgáltatások jelentős részét, ezt mutatja a móri gazdasági foglalkoztatási-szerkezet
vizsgálata. A két térség közelsége eredményezi, hogy Móron a távolabb elhelyezkedő
kistérségekhez képest harmada-fele a kereskedelem és a vegyes lakossági-, és vállalati
szolgáltatásokban dolgozók aránya, s a móri közszolgáltatások (elsősorban oktatás,
egészségügy) is kevesebb munkaerőt kötnek le, mint amennyit a távolabbi térségekben
tapasztalunk. Mór gazdasági és foglalkoztatási szerkezete tehát munkaerőpiaci szempontból
komplementer. A Székesfehérvár és Mór közötti távolság túlzott költségteher nélkül teszi
lehetővé a napi bejárást, a heti vásárlást, az esetenkénti ügyintézést. Problémamentesen
küldhetők a gyerekek székesfehérvári iskolákba, s viszonylag könnyű – az ingatlanárak
kiegyenlítettsége miatt – a be- illetve kiköltözés.
E körülményekhez társul Mór rendkívül kedvező gazdasági helyzete, az, hogy a
fémfeldolgozás, gépipar és műszeripar-elektrotechnikai ipar, azaz a gazdasági pozícióit
tekintve felszálló ágban lévő iparágak működtetik a munkahelyek 50 százalékát. Érdemes ezt
az arányt a székesfehérvári 22 százalékos arányához hasonlítani. A móri kistérség gazdasági
szerkezete tehát egysíkú, de ez nem jelent veszélyt, egyrészt, mert a vállalkozások kedvező
gazdasági pozícióban vannak, másrészt mert a sokkal nagyobb, kiegyenlített gazdaságifoglalkoztatási szerkezetű Székesfehérvár foglalkoztató és szolgáltató képességével mindig
„mögötte áll”. Mór adja a megyei munkahelyek tíz százalékát.
Székesfehérvár és kistérsége gazdasági-foglalkoztatási szerkezete diverzifikált, vagyis
kiegyensúlyozottnak tekinthető, A könnyebb értelmezést elősegítendő két azonos,
megyeközponti funkcióval bíró, közel hasonló méretű város és köréje szerveződő kistérség
adataival együtt mutatjuk be a székesfehérvári kistérség gazdasági-foglalkoztatási
szerkezetének jellemzőit.
A kecskeméti kistérségben 71 000, a székesfehérvári kistérségben 81 000, s végül a győri
kistérségben 93 000 ember dolgozott 2005-ben. E kistérségek közös jellemzője a dinamikus
fejlődés, mindhárom térség gazdasági-foglalkoztatási szerkezete kiegyensúlyozott.
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A diagram elkészítése során alkalmazott kategóriarendszer szerint Székesfehérvár gazdaságifoglalkoztatási szerkezete a legkedvezőbb. Az ágazatok csoportosításának alapelve az
ágazatok globális gazdaságban elfoglalt helye volt. Számításaink tehát azt mutatják, hogy a
fémfeldolgozás, gépipar, műszeripar- elektrotechnikai ipar az összes foglalkoztatotton belül
Székesfehérváron képviseli a legnagyobb súlyt, s ezután következik Győr és Kecskemét. A
diagram a statisztikusok gyönyörére tarthat számot: a három kistérség közötti sorrend, minden
kategóriában azonos, növekvő vagy csökkenő. A Székesfehérvári-, majd Győri-, Kecskeméti
kistérségekben fokozatosan csökken a felszálló ágban lévő iparágak aránya és a lakosságivállalati igényekre válaszoló pénzügyi-, gazdasági-, vállalati szolgáltatásokat nyújtó
önfoglalkoztatók és foglalkoztatottak aránya.

Három város gazdasági foglalkoztatási szerkezete

Közszolgáltatások
Kecskemét

lakossági váll.szolgáltatások
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Ezzel szemben, szintén a székesfehérvári kistérségtől kiindulva, fokozatosan nő a leszálló
ágban lévő a konjunktúrakövető iparágak aránya csakúgy, mint a munkaerő fokozatosan
erősödő részvétele a lakosságot szolgáló kereskedelemben és a közszolgáltatások nyújtásában.
Elmondható tehát, hogy a székesfehérvári kistérség gazdasági szerkezete -hazai
összehasonlításban legalábbis - kedvező. A közszolgáltatásokat arányaiban kevesebb
foglalkoztatottal hatékonyabban nyújtja, mint az összehasonlításképpen választott két másik
kistérség, igaz ugyan, hogy a közszolgáltatások minőségét nem tudjuk mérni.
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A székesfehérvári kistérség három, felszálló ágban lévő iparági csoportjában közel 18 ezer
foglalkoztatott dolgozik 550 vállalati telephelyen, köztük 30 nagy és középvállalatnál,
Ugyanezen iparági csoport valamivel koncentráltabban jelenik meg a győri kistérségben, a
nagy- illetve óriásvállalatokkal, de összességében több vállalati telephelyen 1000 fővel
kevesebb munkavállaló dolgozik. Kecskeméten kevesebben dolgoznak ezekben az
ágazatokban, valamint a közép- és nagyvállalati foglalkoztatottak aránya is lényegesen
kisebb.
Székesfehérvárnak a hazai és nemzetközi gazdaságban betöltött pozíciója szempontjából ez a
három iparág a legfontosabb, a foglalkoztattak 22 százalékával. Ehhez közvetlenül
kapcsolódik a gazdasági-, műszaki- és humán erőforrás szolgáltatásokat nyújtó ágazat- 10
ezernél több foglalkoztatottal. Együttvéve tehát az összes munkahelyek egyharmada elsősorban exporttevékenységével termeli meg azt a jövedelmet, amely közvetlen vagy
közvetett keresletet támaszt az úgynevezett konjunktúrakövető iparágaknak.

A felszálló ágban lévő iparágak
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Elvileg a méretszerkezet ideális. A nagyvállalatok, többségében multinacionális vállalatok
feladata a végtermék, esetleg bonyolultabb részegységek összeszerelése és piacra vitele. A
kisebb vállalatok – elvileg - nem készítenek végterméket, nincsenek is önálló fogyasztói
piacaik, hanem a nagyvállalatok beszállítói: részegységeket, alkatrészeket, illetve a
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gyártáshoz szükséges szerszámokat készítik el. A nagyvállalatok ezért nagyobb tömegekben
alkalmaznak betanított munkásokat, többnyire gyártó-összeszerelő szalagok által diktált
munkatempó mellett. A kisebb vállalatok ritkábban szervezik szalagokba, illetve szalagok
köré a tevékenységet, ehelyett egyedi, komplexebb szakmai tudást igénylő munkaköröket
szakmunkásokkal töltenek be. Ritka eset, hogy a mikro- és kisvállalatok tömegtermelőbetanított munkásokat alkalmazzanak.
Ideális esetben - Győrben is, és Székesfehérváron is megfigyelhető mindez - a kisebb
vállalatok fokozatosan egyre több és nagyobb szakértelmet igénylő feladatokat látnak el a
nagy, végtermékgyártó vállalatok megbízásából. Egyértelműen ilyen a szerszámgyártás, de
ilyen a részegységek – magas színvonalú, speciális tapasztalatokat igénylő – fejlesztése is,
avagy a tömeggyártáshoz szükséges célgépek-berendezések (és azok informatikai
vezérlésének) kifejlesztése is.
A nagy-, közepes-, és kisvállalkozások közötti munkamegosztás meghatározó közgazdasági,
és kapcsolódó technológiai-munkaszervezési összefüggéseken nyugszik: a lényegében egyegy központból irányított, de a világ legkülönbözőbb pontjain telephelyeket működtető
multinacionális nagyvállalatok nem képesek – a gazdasági és technikai-technológiai tervezés
nehézségei miatt – egy-egy termék komplex (alkatrésztől a késztermékig) előállítására.
Közgazdasági szempontból azért van szükségük az önálló (kis) vállalatként működtetett
alkatrészgyártók és fejlesztők bevonására, mert így tudják e tevékenységeket a piaci verseny
körébe helyezni. (Ha ez mégsem történik meg, akkor a multinacionális vállalatok központjai
saját telephelyeiket versenyeztetik) Így lehetséges - árversennyel - a költségeket kontrollálni,
és a végtermék versenyképességét fenntartani, esetleg javítani.
A telephely létesítését alapvetően három szempont határozza meg: a munkaerő ára, a
telephelyet körbevevő piac mérete és a telephelynek helyet adó ország kereskedelmi-jogi
státusza. Az utóbbi – Magyarország esetében – az EU tagságot, azaz az EU piac vámmentes
elérhetőségét jelenti.
Az alkatrészgyártás kiszervezésének alapja az olcsó munkaerő.
De a nagy szakértelmet igénylő szerszámgyártás, egyedi gépgyártás, és -fejlesztés motívuma
is - az anyaországihoz képest - az olcsóbb munkaerő és a mérnöki-, technikusi-, kékgalléros
szakértelem jelenléte és elérhetősége.
A multinacionális vállalatokat mozgató közgazdasági, termékfejlesztés-politikai, árpolitikai és
nem utolsósorban vállalatirányítási preferenciák, ill. e szempontok mindenkori
kombinációjának nyomon követése szinte lehetetlen. Az azonban tudható, hogy a
székesfehérvári-, győri-, vagy kecskeméti betanított munkaerő (berendezés-kezelők,
összeszerelők) versenyképessége csak átmeneti lehet a távol-keleti versenytársakkal szemben.
Ezért e vállalatok megtartása és/illetve a kis- és középvállalatok gazdasági-foglakoztatási
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stabilitása és fejlődése azon múlik, hogy a részletekben nem elmélyülő átfogó tervezésre, a
piacok kézbentartására és összeszerelésre specializálódott nagyvállalatok számára mennyire
képesek nélkülözhetetlenségüket bizonyítani. Ennek bizonyításához alapvetően két dologra
van szükség: a kis és középvállalatoknak képesnek kell lenniük azokra a gépi-, technológiai-,
méréstechnikai-, stb. beruházásokra, amelyek a technológiai lépéstartáshoz szükségesek,
másrészt a komplex, és egyúttal egy-egy gyártmány, illetve technológiai megoldás
szempontjából speciális szakértelemmel rendelkező kék- és fehérgalléros szakembereket kell növekvő számban - folyamatosan „előállítani”, s ezzel bizonyítani a nélkülözhetetlenséget.
A fentiekből az következik, hogy azon hazai térségek munkaerő politikájának, amelyek
gazdaságában jelentős szerepet játszanak a végtermékgyártó multinacionális vállalatok,
egyszerre kell megfelelnie három szempontnak:
• képesnek kell lenni az olcsó, de könnyen betanítható munkaerő folyamatos
reprodukciójára;
• képesnek kell lennie a multinacionális nagyvállalati telephelyek munkaszervezetei
számára megfelelő felkészültségű szürke-, és diplomás fehérgalléros szakembereket
produkálni;
• képesnek kell lenni – elsősorban - a hazai tulajdonú mikro-, kis- és
középvállalkozások számára olyan, magas szinten képzett, gyakorlott, kreatív és
egyúttal alkalmazkodásra kész kék- és fehérgalléros munkaerőt produkálni, amelyek
nélkülözhetetlenné válnak a globális verseny nyomása alatt működő multinacionális
szervezetek számára.
Székesfehérvár jelenleg ilyen térség, de a munkaerő kereslet és kínálat adatainak
bemutatása után látni fogjuk, hogy mennyiségi teljesítőképességei határaihoz érkezett.
A leszállóágban lévő iparágak foglalkoztatásban betöltött szerepe Székesfehérváron a
legalacsonyabb. Fehérváron az élelmiszer-feldolgozóipar; Győrben az élelmiszer-feldolgozó
ipar mellett a textilipar; és Kecskeméten elsősorban az élelmiszer-feldolgozó ipar jelent némi
foglalkoztatási kockázatot. Igaz a gazdasági környezet mindig képes az esetleg felszabaduló
munkaerő felszívására, hiszen ezen ágazatok nagyobb tömegben gép- és berendezéskezelőket, valamint fegyelmezett, a monoton munkához szokott betanított munkásokat
alkalmaznak.
Fehérváron ez az iparági csoport valamivel több, mint 500 vállalkozásban 5000 főt, a
késtérség foglalkoztatottjainak csupán 6 százalékának ad munkát. Néhány nagyfoglalkoztató
mellett a kisüzemek vannak többségben, ezek adnak munkahelyet a foglalkoztatottak
kétharmadának. Ebben az ágazati csoportban a legjelentősebb szerepet a közvetlen lakossági
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igényeket kiszolgáló kenyérgyárak, pékségek, tésztagyártó-, hús- és konzerv-, vagy tartósított
élelmiszergyártó üzemek töltik be.
A város és térségének köztudata szerint a foglalkoztatásban a feldolgozóipar, s ezen belül is
a multinacionális vállalatok töltik be a legjelentősebb szerepet. Adataink ezt a vélekedést
nem támasztják alá. A tulajdonképpeni feldolgozóiparban közel 3000 telephelyen (a
telephelyek egynegyedén) valamivel több, mint 33 ezer, azaz a foglalkoztatottak kétötöde
tevékenykedik.
Ezen belül meghatározó, sorrendben a műszer- és az elektronika-ipar, közel 170 telephellyel,
és hétezer foglalkoztatottal (8,7%); a kohászat, fémfeldolgozás 250 telephellyel és hatezer
foglalkoztatottal; valamint a gép és járműgyártás 124 telephellyel és közel ötezer
foglalkoztatottal. E három iparág valamint a több mint ötezer főt foglalkoztató építőipar adja a
feldolgozóipar magját, s körülötte helyezkedik el a jóval kisebb súlyt képező élelmiszer-,
ruházati-, fa és nyomdaipar. Együttesen 5500 (6,7%) foglalkoztatottal.
De még a fenti, a foglalkoztatottak 40 százalékát jelentő adatok sem mutatják meg az említett
iparágak valós természetét, ha nem vesszük figyelembe, hogy milyen a
telephelyek/vállalkozások méretszerkezete, amelyet az alábbi táblázatból leolvashatunk.
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Telephelyek száma ágazat és létszámnagyság szerint
9 fő és
10 - 19
20 - 49
50 - 249
Székesfehérvári kistérség
kevesebb
fő
fő
fő
3K Consens Iroda(2008)
Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás

Foglalkoztatottak száma ágazat és létszámnagyság szerint
250 fő Összesen
és
felette
103
126
35
206
94
254

10 - 19
fő
191
98
28
290
44
613

20 - 49
fő
449
104
138
207
207
725

50 - 249
fő
324
249

250 fő
és
Összes
en
felette
2358
1199
914
275
220
1218
741
5941
3500

71
113
29
177
82
177

13
7
2
20
3
48

13
3
4
6
6
21

3
2

Iroda és számítógép, villamos gép-, műszer
gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar

130
99
1283

10
13
69

16
3
28

6
5
11

7
4

169
124
1391

248
219
2463

145
189
1001

423
104
966

897
623
870

5297
3798

7009
4932
5299

Építőanyag, cserép- kerámia-,üveg- gumi-,
vegyipar, gyógysz.
Mező-, erdő-halgazdaság

78
235

14
8

11
7

6
5

3
1

112
256

224
414

224
116

380
242

697
523

1424
400

2948
1693

Kereskedelem, javítás vendéglátás, Jármű-,
üzemanyag kereske

2958

140

55

11

1

3165

6442

2030

1898

1070

400

11839

Szállítás, raktározás, közlekedés, posta

593

22

11

4

2

632

1172

319

380

398

1149

3417

Villamosenergia, gáz-, gőz-, szennyvíz-,
hulladékkezelés

13

1

3

4

3

24

30

15

94

448

1074

1660

689
621
2732
553

15
21
32
12

8
6
12
13

3
2
7
33

4
1

715
650
2787
612

839
1033
3582
602

218
305
464
174

276
207
414
449

324
149
722
2609

4923
750

1656
1693
10105
4583

Egészségügyi és szociális ellátás

399

5

6

9

1

420

747

73

207

1021

3500

5547

Szórakoztatás, Kultúra, Sport és egyéb
szolgáltatás

972

12

5

4

993

1033

174

173

348

405
12409

17
484

10
247

15
143

451
13319

1731
22319

247
6954

345
8382

1718
14204

Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás

Köz-, és általános igazgatás, érdekvédelem
Összesen

3
3
7
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9 fő
és
kevesebb
197
189
55
448
217
433

1

4
36
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274
274
672

1727
1348
29032

5388
80891

Foglalkoztatottak száma ágazat és létszámnagyság
szerint

Telephelyek száma ágazat és létszámnagyság szerint
Székesfehérvári kistérség
3K Consens Iroda(2008)
Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás

9 fő és
10 - 19 20 - 49
kevesebb
fő
fő
68,9
12,6
12,6
89,7
5,6
2,4
82,9
5,7
11,4
85,9
9,7
2,9
87,2
3,2
6,4
69,7
18,9
8,3

50 - 249
fő
2,9
1,6
1,5
3,2
2,8

250 fő
Összese
és
felette
n
2,9
100,0
0,8
100,0
100,0
100,0
100,0
0,4
100,0

9 fő és
10 - 19 20 - 49
50 kevesebb
fő
fő
249 fő
8,3
8,1
19,0
13,7
20,7
10,7
11,3
27,2
24,7
12,7
62,6
0,0
36,8
23,8
17,0
22,5
29,3
5,9
27,9
36,9
7,3
10,3
12,2
11,3

250 fő és
felette
50,8
30,0
0,0
0,0
0,0
58,9

Összese
n
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Iroda és számítógép, villamos gép-, műszer
gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar

76,9
79,8
92,2

5,9
10,5
5,0

9,5
2,4
2,0

3,6
4,0
0,8

4,1
3,2

100,0
100,0
100,0

3,5
4,4
46,5

2,1
3,8
18,9

6,0
2,1
18,2

12,8
12,6
16,4

75,6
77,0
0,0

100,0
100,0
100,0

Építőanyag, cserép- kerámia-,üveg- gumi-,
vegyipar, gyógysz.
Mező-, erdő-halgazdaság

69,6
91,8

12,5
3,1

9,8
2,7

5,4
2,0

2,7
0,4

100,0
100,0

7,6
24,4

7,6
6,9

12,9
14,3

23,6
30,9

48,3
23,6

100,0
100,0

Kereskedelem, javítás vendéglátás, Jármű-,
üzemanyag kereske

93,5

4,4

1,7

0,3

0,0

100,0

54,4

17,1

16,0

9,0

3,4

100,0

Szállítás, raktározás, közlekedés, posta

93,8

3,5

1,7

0,6

0,3

100,0

34,3

9,3

11,1

11,6

33,6

100,0

Villamosenergia, gáz-, gőz-, szennyvíz-,
hulladékkezelés

54,2

4,2

12,5

16,7

12,5

100,0

1,8

0,9

5,6

27,0

64,7

100,0

Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás

96,4
95,5
98,0
90,4

2,1
3,2
1,1
2,0

1,1
0,9
0,4
2,1

0,4
0,3
0,3
5,4

0,1
0,2

100,0
100,0
100,0
100,0

50,7
61,0
35,5
13,1

13,1
18,0
4,6
3,8

16,7
12,2
4,1
9,8

19,5
8,8
7,1
56,9

0,0
0,0
48,7
16,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Egészségügyi és szociális ellátás

95,0

1,2

1,4

2,1

0,2

100,0

13,5

1,3

3,7

18,4

63,1

100,0

Szórakoztatás, Kultúra, Sport és egyéb
szolgáltatás
Köz-, és általános igazgatás, érdekvédelem

97,9
89,8

1,2
3,8

0,5
2,2

0,4
3,3

0,9

100,0
100,0

59,8
32,1

10,1
4,6

10,0
6,4

20,1
31,9

0,0
25,0

100,0
100,0

Összesen

93,2

3,6

1,9

1,1

0,3

100,0

27,6

8,6

10,4

17,6

35,9

100,0
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Foglalkoztatottak száma ágazat és létszámnagyság
szerint

Telephelyek száma ágazat és létszámnagyság szerint
Fejér megye
3K Consens Iroda(2008)
Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás
Iroda és számítógép, villamos gép-, műszer
gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar

9 fő és
10 - 19 20 - 49
kevesebb
fő
fő
233
37
32
204
21
7
58
7
6
447
37
16
161
7
11
434
87
39

50 - 249
fő
6
3
0
3
9
24

250 fő
és
felette
5
3
0
0
0
4

Összese
n
313
238
71
503
188
588

9 fő és
10 - 19 20 - 49
kevesebb
fő
fő
628
543
1104
359
288
242
109
100
207
936
537
552
392
102
380
1014
1114
1346

50 - 249
fő
697
324
0
274
971
3138

250 fő és
felette
1748
949
0
0
0
8148

Összese
n
4719
2160
417
2298
1843
14759

243
269
3589

12
25
146

26
15
54

11
11
15

13
6
0

305
326
3804

406
506
6538

174
365
2117

667
518
1863

1620
1670
1318

11369
5697
0

14235
8755
11835

176
1186

29
46

18
46

12
19

5
4

240
1301

483
1853

460
667

621
1587

1294
2016

2573
2573

5430
8696

7054

295

96

16

3

7464

14806

4278

3312

1542

949

24886

Szállítás, raktározás, közlekedés, posta

1557

64

27

14

3

1665

3176

928

932

1243

1549

7827

Villamosenergia, gáz-, gőz-, szennyvíz-,
hulladékkezelés

36

6

11

10

5

68

97

87

340

1195

2973

4691

1630
1064
5548
1029

29
41
53
17

19
12
19
54

4
3
17
64

0
0
4
3

1682
1120
5641
1167

1982
1707
6829
1214

421
595
769
247

656
414
656
1863

398
224
1967
5118

0
0
4923
1424

3456
2939
15142
9865

838

17

14

23

3

895

1680

247

483

2614

4999

10021

2251

18

10

4

0

2283

2399

261

345

348

0

3353

962
28969

51
1045

66
598

30
298

6
67

1115
30977

3993
51107

740
15035

2277
20361

3085
31051

2372
52242

12467
169796

Építőanyag, cserép- kerámia-,üveg- gumi-,
vegyipar, gyógysz.
Mező-, erdő-halgazdaság
Kereskedelem, javítás vendéglátás, Jármű-,
üzemanyag kereske

Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás
Egészségügyi és szociális ellátás
Szórakoztatás, Kultúra, Sport és egyéb
szolgáltatás
Köz-, és általános igazgatás, érdekvédelem
Összesen
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Telephelyek száma ágazat és létszámnagyság szerint
Fejér megye
3K Consens Iroda(2008)

Foglalkoztatottak száma ágazat és létszámnagyság szerint

20 - 49
50 fő
249 fő
10,2
1,9
2,9
1,3
8,5
0,0
3,2
0,6
5,9
4,8
6,6
4,1

250 fő
és
Össze
felette
sen
1,6
100,0
1,3
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,7
100,0

9 fő és
kevesebb
74,4
85,7
81,7
88,9
85,6
73,8

10 - 19 fő
11,8
8,8
9,9
7,4
3,7
14,8

79,7
82,5
94,3

3,9
7,7
3,8

8,5
4,6
1,4

3,6
3,4
0,4

4,3
1,8
0,0

73,3
91,2

12,1
3,5

7,5
3,5

5,0
1,5

94,5

4,0

1,3

Szállítás, raktározás, közlekedés, posta

93,5

3,8

Villamosenergia, gáz-, gőz-, szennyvíz-,
hulladékkezelés

52,9

Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás

250 fő
és
50 - 249
fő
felette
14,8
37,0
15,0
43,9
0,0
0,0
11,9
0,0
52,7
0,0
21,3
55,2

9 fő és
kevesebb
13,3
16,6
26,2
40,7
21,2
6,9

10 - 19 fő
11,5
13,3
24,1
23,3
5,5
7,5

20 - 49
fő
23,4
11,2
49,7
24,0
20,6
9,1

100,0
100,0
100,0

2,9
5,8
55,2

1,2
4,2
17,9

4,7
5,9
15,7

11,4
19,1
11,1

79,9
65,1
0,0

100,0
100,0
100,0

2,1
0,3

100,0
100,0

8,9
21,3

8,5
7,7

11,4
18,3

23,8
23,2

47,4
29,6

100,0
100,0

0,2

0,0

100,0

59,5

17,2

13,3

6,2

3,8

100,0

1,6

0,8

0,2

100,0

40,6

11,9

11,9

15,9

19,8

100,0

8,8

16,2

14,7

7,4

100,0

2,1

1,9

7,2

25,5

63,4

100,0

96,9
95,0
98,4
88,2

1,7
3,7
0,9
1,5

1,1
1,1
0,3
4,6

0,2
0,3
0,3
5,5

0,0
0,0
0,1
0,3

100,0
100,0
100,0
100,0

57,3
58,1
45,1
12,3

12,2
20,2
5,1
2,5

19,0
14,1
4,3
18,9

11,5
7,6
13,0
51,9

0,0
0,0
32,5
14,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Egészségügyi és szociális ellátás

93,6

1,9

1,6

2,6

0,3

100,0

16,8

2,5

4,8

26,1

49,9

100,0

Szórakoztatás, Kultúra, Sport és egyéb
szolgáltatás

98,6

0,8

0,4

0,2

0,0

100,0

71,5

7,8

10,3

10,4

0,0

100,0

Köz-, és általános igazgatás, érdekvédelem

86,3

4,6

5,9

2,7

0,5

100,0

32,0

5,9

18,3

24,7

19,0

100,0

Összesen

93,5

3,4

1,9

1,0

0,2

100,0

30,1

8,9

12,0

18,3

30,8

100,0

Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás
Iroda és számítógép, villamos gép-, műszer
gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar
Építőanyag, cserép- kerámia-,üveg- gumi-,
vegyipar, gyógysz.
Mező-, erdő-halgazdaság
Kereskedelem, javítás vendéglátás, Jármű-,
üzemanyag kereske
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Összesen
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Telephelyek száma ágazat és létszámnagyság szerint
telephelyek száma
foglalkoztatottak száma
9 fő és
250 fő
keveseb
50
- és
b
10 - 19 fő 20 - 49 fő
249 fő felette Összesen
103
71
13
13
3
3
126
113
7
3
2
1
35
29
2
4
206
177
20
6
3
94
82
3
6
3
254
177
48
21
7
1

székesfehérvári kistérség
Élelmiszer, ital, dohány
Ruházat és bőripar
Textilipar
Faipar
Nyomda, könyv és lapkiadó
Kohászat, fémfeldolgozás
Iroda és számítógép, villamos gép-,
műszer gyártás, híradást
Gép- és járműgyártás
Építőipar
Építőanyag, cserép- kerámia-,üveg- gumi-,
vegyipar, gyógyszergyártás
Mező-, erdő-halgazdaság
Kereskedelem,
javítás
vendéglátás,
Jármű-, üzemanyag kereskedelem
Szállítás, raktározás, közlekedés, posta
Villamosenergia, gáz-, gőz-, szennyvíz-,
hulladékkezelés
Pénzügyi és biztosítási tevékenység
Ingatlanügyek
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Oktatás
Egészségügyi és szociális ellátás
Szórakoztatás, Kultúra, Sport és egyéb
szolgáltatás
Köz-,
és
érdekvédelem
Összesen

általános

250 fő
9 fő és 10 - 19 20 – 50
- és
kevesebb fő
49 fő
249 fő
felette Összesen
2358
197
191
449
324
1199
914
189
98
104
249
275
220
55
28
138
1218
448
290
207
274
741
217
44
207
274
5941
433
613
725
672
3500

130
99
1283

10
13
69

16
3
28

6
5
11

7
4

169
124
1391

248
219
2463

145
189
1001

423
104
966

897
623
870

5297
3798

7009
4932
5299

78
235

14
8

11
7

6
5
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igazgatás,
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1348
29032

5388
80891

Eszerint a feldolgozóipari, illetve a székesfehérvári gazdaság magját jelentő három iparág
telephelyeinek/vállalkozásainak kétharmada-háromnegyede mikrovállalkozás, olyanok,
amelyek többsége a helyi piacra, helyi igényeknek megfelelően termel; és valójában nincs
saját terméke. Tevékenysége gyakran összekapcsolódik a kereskedelemmel, illetve alkalmiegyedi lakossági ill. vállalati igényekre „válaszol”. Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert a
mikro- és a kisvállalkozások „alsó” szegmensébe eső vállalkozások csak ritkán tartoznak a
stabil, és magas minőségi elvárásoknak megfelelni kényszerülő beszállító vállalkozások közé.
Amellett, hogy a három tárgyalt iparágban az átlagnál 10 -20 százalékponttal alacsonyabb a
mikrovállalkozások aránya, és együttvéve alig éri el az ezer főt az e vállalkozásokban
foglalkoztatók/önfoglalkoztatók száma, látható, hogy a feldolgozóipar további ágazataihoz
képest, itt a legmagasabb a magas technológiai szinten dolgozó közép- és nagyvállalatok
aránya.
E csoportba tartoznak Székesfehérvár azon ismert, gépipari és műszeripari óriásvállalatai
(többségében multinacionálisok), amelyek – szemben ugyanezen iparág mikró és
kisvállalataival, valamint szemben a feldolgozóipar más ágazataiba tartozó vállalkozásokkal magas gépesítettség mellett, a munkamegosztás, a munka feldarabolásának, azaz a
munkavégzéshez szükséges szakértelem leszorításának magas szintjét valósítják meg.
E három iparágban komoly szakadék tátong a fehérgalléros és kékgalléros munkakörökben
mozgósítandó szakértelem és szaktudás vonatkozásában. Amíg a közép-, és felsőfokon
képzett fehérgallérosokkal szemben támasztott szakmai elvárás a termelési technológiák, a
hatékonyságot növelő munkaszervezés folyamatos tervezése-átalakítása, addig a megvalósító
kékgallérosokkal szemben támasztott szakmai elvárásokat messze felülmúlják a fegyelemmel
és szabályköveteléssel szembeni elvárások.
E három iparág méretszerkezetét érdemes szembeállítani az építőiparéval. Amíg ezekben az
iparágakban a közepes és nagyvállalatok dominálnak, s valószínűleg szigorú beszállítói
követelményeknek kell megfelelniük a ”felső szegmensbe” tartozó kisvállalkozásoknak is,
addig az építőipari vállalkozások jellemző létformája a mikrovállalkozás (köztük az egy és
kétszemélyes vállalkozások dominálnak), amely természetszerűleg nélkülözi a szigorú,
standardizált munkavégzési eljárásokat, és csak néhány tucat ennél nagyobb vállalkozásról
feltételezhető olyan rögzített, megismételhető technológiai és munkaszervezési eljárások
alkalmazása, amelyek gyakorlása hasonlatossá tenné a gépipari és az építőipari
kékgallérosokkal szemben támasztott szakmai és magatartási követelményeket.
A térségi gazdaság ágazati szerkezetének harmadik eleme a piaci szereplők és a lakosság
kiszolgálását végző szolgáltató ágazatok. A szolgáltató ágazatok együttvéve Székesfehérvár
és térsége foglalkoztatottjainak és önfoglalkoztatottjainak egyharmadát foglalják magukba.
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Közöttük lényegében egyenlő foglalkoztatási szereppel (14-12 %) bírnak a kereskedelmi és
gazdasági szolgáltatások. A munkamegosztás magas szintjét képviselő multinacionális
kereskedelem jelenléte ellenére is mindkettő alapvető lét-és szervezeti formája a
mikrovállalkozás, azzal az igen lényeges különbséggel, hogy a míg a kereskedelemben
jellemzően maximum középfokú végzettségű „formaruhások”, addig a műszaki, informatikai,
pénzügyi, könyvelési és marketing szolgáltatásokat végzők többsége diplomás, de legalább
középszinten képzett „fehérgalléros.” Amíg a gazdasági szolgáltatások teljesítése - leszámítva
- az erősen standardizált könyvelési szolgáltatásokat, általában innovatív tevékenység, addig a
kereskedelemi tevékenység repetitív jellegű. E megállapítást gyengíti, hogy ebbe az ágazatba
tartozik az elvileg komplex hozzáértést igénylő javító-szerelő tevékenység is.
A székesfehérvári térségben nagyon jelentős a közszolgáltatások működtetése érdekében
fenntartott munkahelyek száma, aránya. Az összes foglalkoztatott közel egynegyede talál itt
munkát. A munkahelyek 90-95 százalékát köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkaviszony
jellemzi. Magánvállalkozásokként az egészségügyben a háziorvosi szolgálat említhető, más,
szakosodott egészségügyi vállalkozások; a kultúra és sport, valamint a felnőttoktatás terén
találhatók.
A város megyeközpont, kiemelkedő igazgatási és közszolgáltatási tevékenységet folytat a
város lakossága, saját kistérsége, és az egész megye javára.
Ilyenek az egészségügyi (kórház, rendelőintézet, háziorvos szolgáltatás, gyógyszerellátás)
valamint az önkormányzatok által működtetett szociális szolgáltatások. Ez a két ágazat, 420
telephelyen több mint 5500 főt, a térség összes foglalkoztatottjának 7 százalékát alkalmazza.
Hasonlóan fontos közszolgáltatási szerepet tölt be az oktatási és kulturális-; a sport-; és
szórakoztatóipari ágazat. Az oktatás tekintetében 4,5 %, a szórakoztatás és rokon
tevékenységek vonatkozásában 2,2 %, az igazgatási munkahelyeken további 3,4 % , azaz az
egészségügyet is beleértve a foglalkoztatottak több mint egyhatoda (18 százaléka) olyan
szakmaszerkezetet tükröz, amely közvetlenül, vagy közvetve e szolgáltatások teljesítéséhez
szükséges.
Már itt hangsúlyozni kell, hogy a közszolgáltatásban nemcsak fehérgalléros alkalmazottak
vannak: jelentős közöttük a legkülönfélébb szakmákkal rendelkező kékgalléros szakemberek
és a különféle őrzési, takarítási stb. kiegészítő tevékenységeket ellátó szakképzetlenek aránya.
Kifejezetten jól felkészült szakembereket, szakmunkásokat és technikusokat igényelnek az
egészségügyi intézmények növekvő és egyre bonyolultabb műszerparkjaikkal; a közüzemek
működtetését végző - beleértve a modern kommunikációs rendszereket fenntartó - , valamint
az energiaellátásért felelős vállalatok.
Figyelembe véve a szakemberellátás és a „mindenkori” szakemberek tudásának, valamint
képességei fenntartásának kérdését, fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy e munkakörökben
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tevékenykedők általában nem üzemi körülmények között, nem előre tervezett, kidolgozott
technológia alapján dolgoznak. Munkájukhoz szükséges ismeretek tudások megújításának
nincsenek előre kidolgozott eljárásai, mivel feladatuk a fenntartás -működtetés, karbantartás
és hibaelhárítás. Ezért szükség van azoknak a „csatornáknak” kidolgozására és
működtetésére, amelyeken az új működési eljárásokat és ebből következően a karbantartáshibaelhárítás módszerit időről időre megtanulják.

1.6. A munkaerő munkaköri-foglalkozási szakmaszerkezete és a munkaerő
kereslet előrejelzése

Egy-egy térség foglalkozási szakmaszerkezetének ismerete elengedhetetlen feltétele a
térségben megvalósítandó tudatos munkaerő fejlesztésnek. Az iskolarendszerű és a
felnőttképzés szakmaszerkezetének megtervezéséhez és előrejelzéshez figyelembe kell venni
a térségi munkaerő
• „jelenlegi” szakmaszerkezetét;
• demográfiai jellegzetességeit;
• a foglalkoztatók munkakör betöltési és helyettesítési stratégiáit és annak változásait;
• ez utóbbit - legalább részben - meghatározó munkaszervezési/technológiai eljárásait és
változásait;
• a gazdasági konjunktúra alakulását, különösen a térségi termékszerkezet
vonatkozásában.
Az alábbiakban közölt szerkezeti leírások és munkaerő-keresleti előrejelzések bemutatását az
tette lehetővé, hogy az elmúlt években a többször nevet változtató munkaügyi minisztérium
megfelelő megbízásokkal ösztönzött bennünket a munkaerő-kereslet előrejelzési módszerének
kidolgozására és ennek alapján a megfelelő számítások elvégzésére.
A megfelelő módszertan kidolgozását követően a számítások országos szintre készültek, oly
módon, hogy a régiók és a megyék munkaerő keresleti előrejelzése, a számítások eredményei
megyei szinten összehasonlíthatók legyenek. A 2007-ben a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium számára elkészített számítások és elemzések nem terjedtek ki sem egy-egy
kiemelt megye foglalkozási szakmaszerkezetének bemutatására, sem a megyét alkotó
kistérségek szakmaszerkezetének kiszámítására, sem jövőbeli munkaerő kereslet
bemutatására.

3K CONSENS IRODA

64

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

A módszerek kialakítása során különféle empirikus eszközöket (kérdőívek, interjúk,
másodlagos adatfeldolgozás stb.) alkalmaztunk, majd az eredmények értékelését is a
vállalatokkal, munkavállalókkal, szakképző intézményekkel készített további adatfelvételek
és interjúkból származó információkkal alapoztuk meg. Ugyanezt a módszert követtük jelen
kutatásban: a speciális számítások és összehasonlító elemzések megvalósításához interjúkat
készítettünk a TISZK-et alkotó iskolák vezetőivel, a TISZK-ben érintett szakmájú
pályakezdőket és gyakorlott munkavállalókat alkalmazó kisebb és nagyobb vállalkozások
üzemvezetőivel, valamint a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatalabb és idősebb
munkavállalókkal.
Az immáron székesfehérvári kutatásokkal is kiegészült alapkutatásaink figyelembevételével
az alábbi - Székesfehérvár és munkaerőpiaci környezetében is érvényesülő, az adatok és
foglalkoztatási folyamatok értelmezéséhez elengedhetetlen - megállapításokat kell tennünk.

1.6.1. A munkaköri-foglalkozási szakmacsoportok fogalma
Ha közelíteni akarjuk azt a kívánalmat, hogy az iskolarendszerű és a felnőttképzési kibocsátás
feleljen meg a munkaerőpiaci keresletnek, akkor a munkaerőpiaci kereslet leírásából,
méréséből kell kiindulnunk. Azonban az első probléma az, hogy az egyes foglalkoztatók nem
egy általánosan elfogadott, a munkakörök, vagy a szakmák beazonosítására alkalmas
kategóriarendszerrel írják le saját foglalkoztatási szerkezetüket, ami könnyen értelmezhető
lenne a szakképzés számára, hanem az általuk alkalmazott, egyedi munkaszervezési és
technológiai eljárásokból építik fel a munkafolyamatot, s ennek mentén neveznek meg
munkaköröket.
A munkaköröket, melyeket a FEOR-ral tudunk mérni, olykor a munkafolyamatban betöltött
pozícióval, olykor egy-egy az ISCED, vagy az OKJ által beazonosítható szakmával jelölik.
Problémát okoz, ha a FEOR és a szakképzés által használt szakma-megnevezés nem azonos,
mert ilyenkor nem tudunk egzakt módon mérni. De még ha azonos elnevezést is használnak a
foglalkoztatásban és a szakképzésben, akkor sem lehetünk biztosak, hogy valóban azonos az
adott munkakör betöltéséhez szükséges, elvárt-nyújtott szaktudás azzal, amire a képzők
gondolnak. Nyilvánvalóan nem várunk el teljes azonosságot, megelégszünk azzal, ha legalább
a szaktudás „magját” azonosnak mondhatjuk.
A valóságban azonban, a különféle munkaszervezési megoldásokat és/vagy technológiákat
alkalmazó vállalkozások és közfoglalkoztatók számtalan - szakmától független szempontokat is alkalmaznak a munkakör betöltőjének kiválasztásakor.
Még szakmaközeli szempontnak számít, ha azt vizsgálják, hogy az adott munkakör –
előképzettséggel vagy anélkül, könnyebben vagy nehezebben betanulható-e. Szempont az is,
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hogy megfelelő szakmai előképzettségre építve, továbbképzéssel előállíthatóak-e azok a
tudások, tapasztalatok, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek.
Kutatásaink során a munkakörök betöltését vizsgálva azt figyeltük meg, hogy a vállalkozások
különféleképpen alkalmazkodnak a mindenkori munkaerő-kínálathoz.
Bár a munkafolyamatokban körülhatárolódó munkakörök, és a képzési rendszer által
megnevezett képzettségek között nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat, mégis a munkaerőt
kereső, kiválasztó foglalkoztatók – ha a képzési rendszer nem változik, vagy a változás lassan
megy végbe, ismerik a képzési rendszert, s ennek alapján megállapítják, hogy az adott
munkakörhöz melyiket tekintik a legalkalmasabb alapképzettségnek.
Napjainkban ritka, hogy a fölső-, és középfokú fehérgalléros munkaerő-kínálatban hiány
legyen (újabban a műszaki diplomások területén jelentkezik hiány) ezért a beszerzés, illetve a
kínálat megfeleltetése a betöltendő munkakörrel nem jelent problémát.
A fizikai munkakörökben egészen más a helyzet. A kínálati hiány tartósnak mutatkozik, ezért
a foglalkoztatók azt mérlegelik, hogy
• nagyobb jövedelem nyújtásával csábítsák-e magukhoz a munkaerőt; a
munkaerőpiacról, vagy közvetlenül a képző helyről tegyék-e ezt;
• a technológiai folyamatot úgy változtassák-e meg, hogy az ott kialakított munkakörök
szakképzetlenekkel is betölthetők legyenek, vagy sem,.
• avagy úgy alakítsák a munkafolyamatot-feladatmegoldó munkaszervezetet, hogy az
képes legyen menet közben megtanítani és begyakoroltatni a szakképzetlen
munkavállalót az adott szakmai tudásra.
A foglalkoztatók munkaerőpiaci kínálathoz való alkalmazkodásának vannak korlátai. Ezek
közül a legfontosabbak a következők
•
•
•

versenyképességi, illetve költség-korlát: az adott termelés nem teszi lehetővé
magasabb-csábító bérek nyújtását;
szakmai korlát: az adott munkakör betöltéséhez szükséges tudás és gyakorlat – a
fennálló hatékonysági követelmények mellett nem adható át;
az adott szakma nem tanulható meg sem munka közben, sem rövid idejű
felnőttképzési tanfolyamon.

A nagyüzemek csaknem egy évszázaddal ezelőtt hozzákezdtek a munka feldarabolásához,
kialakították azokat a technológiákat, célgépeket, szerelőszalagokat, stb., amelyek lehetővé
teszik, hogy szakirányú szakképzettség nélkül is el lehet végezni a szükséges
tevékenységeket..
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Székesfehérvár nagyüzemei ezt a megoldást is alkalmazzák: e munkaköröket, betanított
munkát igénylő munkaköröknek, vagy összeszerelő, gép és berendezés kezelő
munkaköröknek nevezi a statisztika (FEOR).
Azonban fontos tudni, hogy napjainkban e munkakörökben általában olyan betanított
munkások dolgoznak, akik más szakmákban rendelkeznek szakképesítéssel. A
nagyvállalatok elég erősnek bizonyulnak ahhoz, hogy a pékeket, pincéreket, sajtkészítőket,
varrónőket stb. tehát más szakmákban képzett szakmunkásokat magukhoz csábítsanak:
magasabb bérrel, és/vagy jobb munkakörülményekkel, esetleg kiszámíthatóbb
munkaviszonyokkal.
Ebből – a sajnálatos módon az erősen diverzifikált Székesfehérvári munkaerőpiacon - az
következik, hogy hiába képeznének a szakképző intézmények a munkaerőpiac igényeinek
megfelelő szakképzési struktúrában, és mennyiségben, ha a nagyvállalatok, erős
vonóképességüket latba vetve betanított munkásként használják a szakképzett munkaerőt, s
ennek következtében a komplex szaktudást igénylő mikro-, kis-, és olykor még a
középvállalatok sem képesek szakképzett munkaerőhöz jutni.
Az utóbbi években – szintén a vállalatok közötti, nem ritkán globális verseny következtében lényeges változások kezdődtek meg a műszaki-, kereskedelmi-, gazdasági diplomás és az
eredetileg középszintű szakképzettséget igénylő munkakörök betöltése területén is.
A piacon végbement árverseny a munkaerővel való még erősebb takarékoskodást
kényszerítette ki. Ennek megvalósítását sok technológiai, munkaszervezési folyamat
támogatja. Köztük az egyik legfontosabb az informatika térhódítása, s ezen belül a
vállalatirányítási, valamint a tervezési-megvalósítási berendezések és vezérlési rendszerek
elterjedése. A vállalatirányítási rendszerek működtetése átláthatóvá, strukturálttá tette a
korábbi szellemi tevékenységeket. A kialakult struktúrák lehetővé tették a feladatok részekre
bontását, a munkakörök közötti kapcsolatok átlátását, elszemélytelenítését. Az informatikai
rendszerek bevezetésével egyrészt tetemes munkaidő szabadult fel, másrészt – megfelelő
alapképzettség mellett- egyes tevékenységek - szakirányú végzettség nélkül is betaníthatóvá
váltak
Ez a folyamat az eredetileg középfokú végzettséget igénylő gazdasági-, műszaki-,
kereskedelmi-,
logisztikai
munkaköröket
„szabadította
meg”
a
mechanikus
„szellemi„tevékenységektől. Ennek következtében az eredetileg középfokú végzettséget
igénylő szellemi munkakörök száma csökkenthetővé vált. De az a stratégia sem ismeretlen,
amikor e munkaköröket „felgazdagítják”, diplomát igénylő munkakörökké változtatják.
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Napjainkban részben a diplomás kínálat megnövekedése, részben a munkakörök tartalmában
végbement változtatások miatt egyre gyakoribbá válik a diplomások – eredetileg - középfokú
munkakörökben való foglalkoztatása.
A kutatások ma még nem érték el azt a mélységet, amely alapján megmondható lenne, hogy
„dekvalifikációs” folyamatról, vagy a munkakörök gazdagodásáról van-e szó.
Külön kell szólni a technológusi munkakörökről, hiszen ezek iránt a legnagyobb az
érdeklődés a szakképző intézményekben.
Fejér megyei-, székesfehérvári munkaerőpiaci adataink és interjúink szerint a mikro- és
kisvállalatok szintjén ilyen munkakör nincs, értelmezhetetlen. A nagyvállalatoknál ugyan van
ilyen, de e munkakörökbe csak igen ritkán lehet pályakezdőként belépni. A mikro- és
kisvállalatok igénylik azt a felkészültséget-tudáscsomagot (még ha elégedetlenek is a
pályakezdőkkel), amelyet a technikusok a képzés során kapnak, különösen azok, amelyek
beszállító tevékenységeikkel, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolódnak a nagyvállalatokhoz. s
ezáltal is rákényszerülnek a technikai-technológiai lépéstartásra. E tudást igénylik, de nem a
vágyott szürke, illetve fehérgalléros, hanem a kékgalléros munkakörökben: ugyanis az új
elveken nyugvó berendezések, szakmai megoldások nehéz helyzetbe hozzák az idősebb
szakmunkásgárdát. E vállalkozások komplex tudást és gyakorlatot várnak el a fiataloktól:
egyaránt képesnek kell lenniük a gépészeti, elektrotechnikai, fémfeldolgozási szakmunka
hagyományos és modern megoldásaira, a CNC berendezések programozására is.
Ha a foglalkoztatóknál a munkaköröket vizsgáljuk, akkor nem tudunk különbséget tenni az
iskolarendszerű képzés során szerzett és a gyakorlat útján szerzett szaktudás között, hiszen a
foglalkoztatók számára – ha valaki rendelkezik az adott szaktudással - már irreleváns, miként
jutott a szaktudáshoz.
Az iparosodás nagy korszakaiban, amikor ezrével léptek a mezőgazdaságból az iparba az
emberek, a munkaszervezeten belül olyan tanító-tanuló mikroszervezeteket állítottak fel,
amelyekben az új, szakképzetlen dolgozók, lépésről-lépésre, a gyakorlat során, a nagyobb
tapasztalattal rendelkező mestertől sajátíthatták el fokozatosan az adott szakma fogásait.
Korábban azt hittük, hogy a szakmatanulás ezen módja megszűnik azáltal, hogy bárki
beléphet az iskolarendszerű képzésbe. És valóban a hetvenes-nyolcvanas években jelentősen
csökkent ezeknek a tanító-tanuló hierarchiáknak a szerepe.
Most, a rendszerváltás után, a technológiai és szakmaszerkezeti struktúraváltás okozta
„foglalkoztatás-szerkezeti zavar” létrejötte miatt ismét megerősödött a szaktudás
megszerzésének ez a módja. Különösen azokban a szakmákban, amelyekben az iskolai
képzésből kilépők utánpótlása már (vagy még) nagyon gyenge.
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Ezt tapasztaljuk az építőipari szakmákban (kőműves, ács-állványozó, burkoló, villanyszerelő,
csőszerelő, klímaszerelő); az élelmiszeripari szakmákban (pék, tésztakészítő); a
fémfeldolgozó; szerkezetlakatos; felületkezelő szakmákban; a kereskedelemben és a
vendéglátóipari szakmákban.
A munkaerő a kereslet megismerése, a képzési struktúra tervezése, a pályaválasztás előtt álló
szülők és tanulók tájékozódása, a foglalkoztatáspolitika megalapozása szempontjából
elengedhetetlen a gazdaság és a közfoglalkoztatók által alkalmazottak munkaköri- és
szakmaszerkezetének megismerése. A munkaerő-keresleti előrejelzés is csak ezekre az
ismeretekre épülhet.
Korábban jeleztük, hogy a kereslet és kínálat kisebb vagy nagyobb mértékben helyhez kötött.
Az előző fejezetben jeleztük a munkakörök és szakképzettségek közötti beazonosíthatóság
problémáit. Mégis, ha pozitív eredményre kívánunk jutni, akkor – nem tévesztve szem elöl a
nehézségeket, szakmai bizonytalanságokat, a becslések, a megállapítások pontatlanságait megfelelő módszert szükséges találnunk a munkaerőpiac szakmai szerkezetének leírására.
A székesfehérvári szakképzés megfelelő, keresletet közelítő szerkezetének kialakítása sem
képzelhető el egzakt adatok nélkül.
A térség szakmaszerkezetének leírása csak azért okoz nehézséget, mert Magyarországon
nincsen erre vonatkozó adatfelvétel, illetve adatszolgáltatás. Az egyetlen olyan adatbázis,
amely a foglalkoztatottak munkaköri-szakmaszerkezetét tükrözi, a 10 évenkénti népszámlálási
adatfelvétel. Ez azonban nem a foglalkoztatók telephelyei szerint rendezi a felvett – és a
lakossági adatközlés miatt nem is eléggé egzakt – adatokat, hanem a megkérdezettek
lakóhelye szerint. Láttuk azonban, hogy hazánkban igen jelentős a bejárás és ingázás, mivel a
foglalkoztatók jelentős területi koncentrációja végbement.
A probléma áthidalására egy szakmaszerkezeti becslési eljárást alkalmaztunk. Ennek
lényege, hogy ágazatonként (21 ágazatba rendezve a foglalkoztatókat) és a foglalkoztatók
mérete szerint (előbb 8, majd 5, az európai nomenklatúrának megfelelő) méretkategóriákba
rendezve a foglalkoztatók telephelyeit, 6000 kérdőív felvételével (ágazatonként 250-300
felvétel) felmértük a foglalkoztatóknál alkalmazott szakmaszerkezeteket.
Ennek alapján, minden méret- és ágazati kategóriára kidolgoztunk egy-egy, összesen 105
szakmaszerkezeti modellt, amelyben 193 munkaköri-foglakozási szakmacsoportot
különböztettünk meg.
Ezeket a modelleket használtuk szorzóként a KSH-tól kapott foglakoztatói-telephelyi
adatfelvétel létszámadatainak felszorzására. Ennek eredményként jöttek létre - 193
munkaköri-foglakozási - szakmaszerkezeti adataink. (Ezekre az adatokra építettük a
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szakmaszerkezeti előrejelzésre vonatkozó számításokat, amely módszereit később, az ezzel
foglalkozó fejezetnél mutatunk be.) Az adatok tehát számításokra épülő becslési eljáráson
alapulnak, s ezért +- 5%-os hibahatárok között értelmezhetőek.
Az eljárás mögött az az elméleti megfontolás húzódik meg, amely szerint a
foglalkoztatóknál felmért szakmaszerkezetek a feladatmegoldás során alkalmazott
munkaszervezési és technológiai eljárások lenyomatai. Ezek az eljárások csak
viszonylag lassan változnak. Folyamatos működtetésükhöz elengedhetetlen a
feladatmegoldó eljárások által „kiválasztott” munkakörök mindig megfelelő, és azonos
tevékenységeket végző személyekkel való betöltése. Ha ezeket a struktúrákat
felmérjük, leírjuk, akkor a mindenkori munkaerő szerkezetet, összetételt és igényt
ragadjuk meg. E szerkezet addig érvényes, ameddig magát a technológiát, és/illetve a
feladatmegoldás, termelés munkaszervezési módját nem változtatják meg.

1.6.2. Fejér megye és foglakoztatási központjainak munkaköri-foglalkozási
szakmaszerkezete
Foglalkozási-szakmaszerkezeti kutatásunk során a munkaszervezet két részét különbözettük
meg egymástól. Elsőként, azt a széles értelemben vett szervezeti egységet, amely a
feladatmegoldás tervezésével, szervezésével, gazdasági-pénzügyi kérdéseivel, szükség szerint
a létrejött termékek értékesítésével foglakozik, a vezető-írányító szervezeti egységnek
nevezzük. Másodszor pedig, önálló egységként különböztettük meg a szervezet
feladatmegoldó-termelő egységét, amely általában az előbbiekben megnevezett egység
irányítása alatt működik.
E megkülönböztetés nem minden esetben jelenti a munkakörök szellemi és fizikai
csoportokra bontását, de a fizikai jellegű munkakörök mindig a feladatmegoldó, termelő
szervezeti egységbe tartoznak. Az oktatás, az egészségügy, a szociális tevékenységek esetén a
szervezet szakmai, gazdasági, műszaki stb. vezetését végzők a vezető irányító, az orvosok
pedagógusok stb. természetszerűleg a feladatmegoldó szervezeti egységbe tartoznak.
E megközelítésben a székesfehérvári kistérség, és az összehasonlításként választott győri,
kecskeméti kistérségek szerkezete az alábbi módon írható le.
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Székesfehérvári, Győri, Kecskeméti kistérségek
foglalkozási szakmaszerkezete (% )
Foglalkozási-szakmacsoportok
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport

Győri kistérség

Felsőfokú közigazgatási

Kecskeméti kistérség

Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek

Székesfehérvári kistérség

Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Számításaink szerint a székesfehérvári kistérség átfogó foglalkoztatási szerkezete 5 pillérre
épül föl 10 .
Az első pillér a foglalkoztatottak egyharmadával, Székesfehérváron 25-26 ezer fővel, a
termelőszervezetek és a közigazgatás-közszolgáltatások vezető-irányító szervezeteinek
felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező dolgozói. A piaci szférában e csoport 85-90
százaléka, és a közszférában 10- 15 százaléka dolgozik, jogászként, közgazdászként, műszaki
igazgatási szakemberként.
A felső és középfokú végzettségűek közötti arány 1/3 – 2/3.
E csoport legalább 10 százalékponttal nagyobb lenne, ha ide számoltuk volna a mikro- (1-9
fő) és az „alsó” kisvállalkozások (10-19 fő) önfoglalkoztató- tulajdonos-vezetőit, azaz azokat,
akik maguk is dolgoznak vállalkozásaikban. Mivel azonban elsődleges célunk a
foglalkoztatási szakmaszerkezet bemutatása, ezért őket, nem vezetői pozícióik, hanem
szakmájuk alapján soroltuk be.
A második pillér az oktatási, egészségügyi, kulturális stb. közszolgáltatásokat nyújtó felső és
középfokú végzettséggel rendelkező fehérgallérosok és fehérköpenyesek. 8-9 ezer fő tartozik
ebbe a csoportba, kétharmad részük felsőfokú, egyharmaduk középfokú végzettséggel.
E két pillér együttesen a győri és kecskeméti kistérségekben is lényégében azonos arányokat
képviselnek.
A harmadik pillért a különböző gazdasági ágazatokban dolgozó szakmunkások és betanított
gép- és berendezés-kezelők, ill. összeszerelők képezik. A székesfehérvári és győri arányok 40
százalék körüliek; Kecskeméten 2-3 százalékponttal alacsonyabb értéket számítottunk. Ezen
belül kétharmad-egyharmad arányban jelenik meg a szakmunkás-betanított munkás arány.
A negyedik pillért a kereskedelem és szolgáltatások szakképzett, nem vezető-irányító
munkakörökben dolgozók alkotják; a székesfehérvári és győri kistérségekben tíz százaléknál
valamivel kevesebb; míg a kecskeméti kistérségben valamivel nagyobb arányban.
A székesfehérvári kistérségben, számításunk szerint, együttvéve hatezren dolgoznak a
kereskedelemben, vendéglátó iparban illetve a különféle javító szerelő szolgáltatásokban.
Végül az ötödik pillér az úgynevezett kiegészítő foglakozást végzőké. E csoportot a takarítók,
az őrző-védők és a munkaszervezetek munkafolyamataihoz szorosan nem kapcsolódó
segédmunkások alkotják. Arányuk a székesfehérvári és győri kistérségekben 10-11, a
kecskemétiben 7-8 százalék körül mozog.

10

Nehéz olvasni az ilyen széttagolt táblázatokat, ezért az a könnyebb értelmezés érdekében két elnagyolt, mégis
iránymutató számot javaslunk figyelembe venni: mivel a három kistérség összes foglalkoztatottjainak száma 70
és 95 ezer között mozog, ezért a táblázat olvasásakor tapasztalt 1 százaléknyi különbség 700-950 főt jelent.
A másik, értelmezéshez kínált „irányszám” azt mutatja meg, hogy „durva becsléssel” évente hány fő szükséges
– az éppen vizsgált - szakmacsoportban az évente nyugdíjazás, szakmaelhagyás miatt kilépők pótlására: korábbi,
az egyes szakmacsoportok életkorszerkezetén alapuló számításaink szerint a vizsgált csoport harmincad része lép
ki évente, azaz évente ennyi szükséges ahhoz, hogy a szakmacsoport teljes létszáma ne csökkenjen.
Például: Ha egy szakmacsoport létszáma 1000 fő, akkor (1000:30= 33), azaz évi 33 új belépőre lesz szükség, ha
a munkaerő szükséglet a munkaerőpiacon nem növekszik.
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Fejér megye foglalkozási szakmaszerkezete (%)
Foglalkozási-szakmacsoport
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek
Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Székesfehérvári, Móri, Dunaújvárosi kistérségek foglalkozási
szakmaszerkezete (% )
Foglalkozási-szakmacsoportok
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport

Dunaújvárosi kistérség

Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási

Móri kistérség

Felsőfokú média szakemberek

Székesfehérvári kistérség

Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
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20,0

25,0

30
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1.6.3. Fejér megye és a három foglakoztatási központ szakmaszerkezetének legfontosabb
jellemzői

A diplomások belső arányai a megyében és a három foglakoztatási
központban
Fejér
megye

Jogi
Műszaki
Gazdasági
Kereskedelmi
Számítástechnikai
Irodai, ügyvitel
Diplomások együtt
Diplomások együtt
Diplomások aránya a teljes
foglalkozatási szerkezetben

Székesfehérvári
kistérség

Móri
kistérség

Dunaújvárosi
kistérség

2,4
33,2
29,5
18,3
6,9
9,7
100,0
17286

1,9
33,4
29,4
17,9
7,1
10,3
100,0
8206

2,0
41,3
26,1
16,9
6,2
7,6
100,0
1495

2,1
34,7
29,4
17,8
6,7
9,2
100,0
3265

10,2

10,1

9,2

9,2

1. A Fejér megye gazdasági-közszolgálati szervezetei vezető-irányító szervezeti
egységeiben foglalkoztatottak tíz százaléka rendelkezik diplomával. Ez az arány
jellemző a székesfehérvári kistérségre is. Ennél valamivel alacsonyabb a diplomások
aránya a móri és a dunaújvárosi kistérségekben. A diplomások két legnagyobb
csoportja a műszaki és a gazdasági végzettséggel rendelkezők, a csoporton belül
együttesen elérik a 65-70 százalékot. E tekintetben nincs lényeges különbség a
székesfehérvári és a dunaújvárosi kistérségek között, azonban a móri kistérségben,
ahol az igazgatási és kereskedelmi funkciók kevésbé kiépítettek, a műszaki
végzettséggel rendelkezők aránya lényegesen magasabb a gazdasági végzettségűeknél.
Ebből arra következtethetünk, hogy a móri vállalatok kevésbé önállóak, mint a két
másik foglakoztatási központban elhelyezkedők, illetve a móri vállalatok inkább a
székesfehérvári gazdasági szolgáltatásokat nyújtó mikrovállalkozásokat veszik
igénybe.
2. A vezetés-irányítás szervezeti egységeiben dolgozók kétharmada a középfokú képzés
során megszerezhető szakképzettséggel rendelkezik. Számuk Fejér megyében 35 000
körül van. Egyötödüket a székesfehérvári és dunaújvárosi kistérségekben, s
egyhatodukat a móri kistérségben alkalmazzák. E foglalkozási szakmacsoportba
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tartozók harmada-negyede általános ügyviteli tevékenységet folytat, nagyobb részük,
közel egyenlő arányban műszaki, gazdasági, illetve kereskedelmi munkakörökben
tevékenykedik.
Középfokú végzettséget igénylő munkakörökben dolgozók megoszlása
a foglalkoztatók mérete szerint
Fejér megye együtt

9 és
kevesebb

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

250 fő és
felette

Összesen

Műszaki, középfokú (v)

12,7

17,3

19,1

25,1

23,4

18,2

Üzemgazdász, ügyvitelszervező
Gazdasági,
Kereskedelmi
Üzletkötő

0,3
26,1
20,6
0,8

0,3
25,2
15,8
0,5

0,0
22,2
13,6
1,0

0,0
19,2
10,0
0,2

0,0
17,7
8,9
0,0

0,2
22,5
15,0
0,5

4,2
1,2
0,3
33,8
100,0
14575

3,8
2,1
0,8
34,3
100,0
3200

3,7
2,3
1,6
36,5
100,0
3843

2,6
1,4
0,7
40,9
100,0
5208

9,4
0,0
0,0
40,5
100,0
8505

5,1
1,1
0,5
36,8
100,0
35331

Számítástechnikai
Pénzintézeti és biztosítási ügyintézők
Pénztárosok, pénzkezelők
Irodai, ügyviteli foglalkozás (középfok)
Középfokú végzettségű szakemberek
Középfok végzettségű szakemberek

3.

Az adataink azt mutatják, hogy a kereskedelmi tevékenységek nagyobb részét végzik
középfokú, mint felsőfokú végzettséggel. Ez azzal magyarázható, hogy a
kereskedelem jelentős része önfoglalkoztató jelleggel is bíró mikrovállalkozásokban
folyik, amelyekben a gazdasági és kereskedelmi szaktevékenységet a családi
munkamegosztás keretében végzik.

4. Általában megfigyelhető, hogy a foglalkoztatás, a munkakörök betöltése
szempontjából nagy jelentősége van a vállalkozások méretének. Minél kisebb egy
vállalkozás, annál jelentősebb a vállalkozások önfoglalkoztató jellege. Táblázatunk
mutatja, hogy amíg a kisebb vállalatok kevéssé alkalmaznak önálló, középszintű
szakértelmet igénylő műszaki alkalmazottakat, addig a vállalkozások méretének
emelkedésével a műszaki alkalmazottak aránya növekszik, a legnagyobb
vállalkozásoknál már kétszerese a mikrovállalkozásokénak. E tendencia ellenkezője
figyelhető meg a gazdasági és kereskedelmi munkakörökben: a mikro- és
kisvállalatokban nagyobb e munkakörök létesítésére való hajlandóság. A nagyobb
vállalkozások kevesebb munkakör létesítése mellett hatékonyabb megoldásokat
alkalmaznak e feladatok elvégzésére.
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A technikus (műszaki középfokú) munkakörben dolgozók megoszlása
a megyében és a három kistérségben
Fejér
megye

Székesfehérvári
kistérség

Móri
kistérség

Dunaújvárosi
kistérség

Földmérő-, és bánya technikus
Gépész technikus
Elektro technikus

14,6
9,3
16,1

14,5
9,4
16,2

13,3
9,7
17,0

14,1
9,5
16,4

Építésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
Vegyész technikus
Közlekedési technikus
Környezetvédelmi technikus

35,0
5,0
7,4
2,0
3,1

34,9
5,0
7,5
2,0
3,1

33,8
5,0
8,4
2,2
3,3

34,6
5,0
7,7
2,1
3,2

Fa- és könnyűipari technikus
Élelmiszeripari technikus

4,2
3,3

4,2
3,3

4,2
3,0

4,2
3,2

100,0

100,0

100,0

100,0

6436

3011

651

1338

Munkakörök összesen

5. Kutatásunk szempontjából kiemelkedően fontos a középszintű végzettséggel
rendelkező műszakiak, műszaki technikusok foglalkoztatási szerkezetben betöltött
helyének, és természetesen mértékének vizsgálata. Itt ismételten fel kell hívnunk a
figyelmet arra, hogy becslési eljárásokon alapuló adataink nem a technikus
végzettséggel a munkaerőpiacra lépők, hanem a műszaki középfokú végzettséggel
betöltött munkakörök számát mutatják. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a technikus
végzettséget szerzettek jelentős része továbbtanul, s ezért nem lép ilyen munkakörbe.
De bemutatjuk azt is, hogy a munkafolyamatban betöltendő pozícióra utaló technikusi
végzettségtől nem vezet egyenes út a technikusi pozícióhoz. Igen gyakori, hogy e
magasabb szinten képzett munkavállalókat szakmunkásként alkalmazzák, mivel a
modern berendezések működtetéséhez szükség van magasabb szintű, a berendezések
programozását is magába foglaló tudásukra. Ugyanakkor ismert az a jelenség is, hogy
a pályakezdő technikusok az üzemi termelő tevékenységben való részvételt ritkán
vállalják.
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6. Minél kisebb egy vállalkozás, annál ritkábban fordul elő, hogy a technikusi
munkaköröket létesítsenek. Ugyanakkor nem ritka, különösen a földmérés-, az
építészet, a mezőgazdaság, a faipar és az elektrotechnika területein, hogy a
technikusok önálló vállalkozásokat hoznak létre, s ennek keretében esetleg néhány
alkalmazottal dolgoznak.
A technikus (műszaki középfokú) munkakörben dolgozók a megye
kisebb és nagyobb foglalkoztatóinál
Fejér megye együtt
Földmérő-, és bánya technikus
Gépész technikus
Elektro technikus
Építész technikus
Mezőgazdasági technikus
Vegyész technikus
Közlekedési technikus
Környezetvédelmi technikus
Fa- és könnyűipari technikus
Élelmiszeripari technikus
Technikus

kisebb

nagyobb

együtt

együtt

20,7
7,7
12,2
40,4

10,5
10,5
18,8
31,3

14,6
9,3
16,1
35,0

943
601
1036
2255

4,9

5,0

5,0

319

2,6
1,1
1,9
3,9
4,5
100,0
1846

10,6
2,6
3,9
4,4
2,5
100,0
4590

7,4
2,0
3,1
4,2
3,3
100,0

473
129
197
270
213
6436

7. A középszintű képzettséget igénylő műszaki munkakörök pozíciójához nagyon
hasonló a középszinten képzett informatikus munkakörök és a betöltésükre pályázók
pozíciója. Számításaink szerint 1800-2000 ilyen munkakör lehet a megyében.
Azonban számításaink valószínűleg ezen a ponton tükrözik legkevésbé a valóságot,
mivel az informatikai eszközök használatának elterjedése gyors, szinte évről-évre
nagyságrendekkel növekszik, s ezért e területen a szolgáltatások iránti igény is bővül.
Ezzel együtt, a vállalatok ilyen, nem közvetlenül produktívnak tekintett, önálló
munkakörök létesítésére való hajlandósága korlátozott. Az informatikai eszközök
működtetéséhez szükséges tevékenységeket inkább szolgáltatásként veszik igénybe. S
ezzel a mikrovállalkozásoknak és a fekete munkának teremtenek piacot.
8. Ugyanakkor a termelés, ügyvitelszervezés, gazdasági-kereskedelmi folyamatok terén
jelentkező informatikai tudás- igényt a vállalkozások nem szívesen szervezik önálló
munkakörökbe. Ehelyett olyan, komplex gazdasági-, technológiai-, ügyviteli-,
kereskedelmi szaktudással rendelkező munkavállalókat keresnek, akik képesek a
szakmai feladatot informatikai eszközökkel is megoldani. A középszinten informatikai
képzés résztvevőinek jelentős része nem, vagy csak átmenetileg pályázik ilyen
munkakörökre, inkább az egyetemi, főiskolai továbbtanulást választják
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9. A megye, ezen belül a három foglakoztatási központ gazdaságában kulcsszerepet tölt
be a fémfeldolgozás-kohászat, a gépipar és gépipari alkatrészgyártás, valamint a
műszeripar. A gróf Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző központba tömörült
szakképző intézmények a kereskedelemi és informatikai szakmacsoportok mellett a
felsorolt iparágak kulcsszakmáira képeznek. Ezért (is) kell kiemelt figyelmet
fordítanunk az alábbi szakmacsoportokra. E két szakmacsoport, a diagramon
megnevezett térségek foglalkoztatottjainak 30-45 százalékát, a feldolgozóipari
szakmák 70-80 százalékát foglalja magába. Ennek alapján megfogalmazható az az
állítás, amely szerint e szakmák jelenlétén és utánpótlásának biztosításán múlik a
megye, illetve a vizsgált térségek jövedelemtermelő képességének stabilitása,
növekedése.
A fémfeldolgozás –kohászat és gépipari és műszeripari szakmák aránya
60
fém-,gépipari

50
40

műszeripari

30
20

az összes foglakoztatott
közötti arányuk

10

Dunaújvárosi
kistérség

Móri kistérség

Székesfehérvári
kistérség

Fejér megye

0

3K Consens Iroda

Ezzel szemben köztudott, hogy e szakmák utánpótlása a legkevésbé biztosított, a szakképző
intézmények rendre nem képesek „feltölteni” az indítani szándékozott 9. osztályokat.
Közismert, hogy a gépészeti és műszeripari szakmákra csak a leggyengébb általános iskolai
eredménnyel belépők „jelentkeznek” - az iskolák ez irányú szelíd ráhatásának
eredményeképpen. E szakmák, illetve munkakörök belső szerkezetét, arányait a termelésben
alkalmazott technológiák, illetve munkaszervezési eljárások alakítják ki. Ha összehasonlítjuk
a fémfeldolgozás-gépipar szakmacsoportjait a műszeriparival, akkor láthatjuk, hogy a
fémfeldolgozás technológiája sokkal nagyobb mértékben támaszkodik az egyes munkavégzők
szakértelmére, hiszen a szakmai oktatásban való részvétel nélkül betanulható gép-, ill.
berendezés-kezelés, valamint a többnyire szalagok végzett összeszerelői tevékenység, a
munkakörök csupán 21-25 százalékát teszik ki, amíg ez az arány a műszeriparban 55-80
százalék között mozog.
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A fém-, gép- és műszeripari foglalkozási szakmacsoportok
szakmaszerkezete
Fejér
megye

Székesfehérvári
kistérség

Móri
kistérség

Dunaújvárosi
kistérség

Lakatos
Hegesztő, lángvágó

28,9
8,0

28,1
8,1

27,6
9,2

27,5
7,1

Forgácsoló
Kohászati anyag előkészítő
Olvasztár
Hengerész
Öntő
Szerszámkészítő
Ipari-, és nemesfém
megmunkáló
Kovács
Fémmegmunkálók,
felületkezelők
Jármű és motorszerelők
Mechanikai műszerész
Fém-, gépipari gép és
berendezés kezelők
Fém-, gépipari összeszerelők

12,3
0,3
1,1
0,5
2,5
2,2

12,6
0,2
1,0
0,5
2,2
2,2

14,1
0,2
0,1
0,0
1,0
1,8

10,9
0,5
2,1
1,1
4,5
2,8

0,5
0,3

0,4
0,3

0,8
0,4

0,3
0,2

7,0
10,3
4,4

6,4
9,3
4,8

5,0
6,2
9,6

10,1
7,7
2,2

9,2
12,4

9,0
14,8

7,5
16,6

12,2
10,9

100,0

100,0

100,0

23485
10,7
12,1
1,2
0,4

10887
11,0
13,0
1,1
0,5

2955
6,3
7,7
0,5
0,4

6596
19,5
17,5
1,9
0,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Fém-, gépipari foglalkozásszakmacsoportok összesen
Elektroműszerész
Villamossági szerelő
Számítástechnikai műszerész
Rádió és TV műszerész

100,0

Látszerész
Egyéb villamossági. szerelők,
műszerészek
Műszeripari gép és berendezés
kezelők

4,3

4,6

3,8

5,0

18,0

17,7

20,3

14,8

Műszeripari összeszerelő

53,2

52,0

61,0

40,9

100,0

100,0

100,0

100,0

10625

5183

3584

1051

Műszeripari foglalkozásszakmacsoportok összesen
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Fém és gépipari szakmák arányai

Fém-,gépipari
összeszerelők
Fém-, gépipari gép és
berendezés kezelők
Mechanikai
műszerész
Jármű és
motorszerelők

Dunaújvárosi
kistérség

Fémmegmunkálók,
felületkezelők

Móri kistérség

Kovács

Székesfehérvári
kistérség

Ipari-, és nemesfém
megmunkáló

Fejér megye

Szerszámkészítő

Öntő

Hengerész

Olvasztár
Kohászati anyag
előkészítő
Forgácsoló

Hegesztő, lángvágó

Lakatos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
3K Consens Iroda
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A műszeripari szakmák arányai
Műszeripari
összeszerelő
Műszeripari gép és
berendezés kezelők
Egyéb villamossági.
szerelők,
műszerészek

Dunaújvárosi
kistérség
Móri kistérség

Látszerész

Székesfehérvári
kistérség

Rádió és TV
műszerész

Fejér megye

Számítástechnikai
műszerész

Villamossági szerelő

Elektroműszerész

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

3K Consens Iroda

Az alábbiakban közölt táblázat a Székesfehérvári kistérség példáján mutatja be azt az
összefüggést, miszerint minél kisebb egy vállalat, annál kevésbé képes betanított munkásokat
alkalmazni. És e megállapítás fordítottja is igaz.
Végigtekintve a szakmákat láthatjuk, hogy közöttük csak elvétve akad olyan, amelyet az
iskolarendszerű képzésen kívül, a felnőttképzés keretében el lehet sajátítani. Ugyanis a
szakmák többsége - a hegesztő szakma egyértelmű kivétel - a mai felnőttképzés kereteit
messze meghaladó gyakorlati képzést igényel. Ugyanakkor a foglalkoztatók, érzékelve a
munkaerő-kínálat gyengeségeit, számos munkakörre szakképzetleneket léptetnek be és őket,
munka közben, tanító-tanuló hierarchiákba „rendezve” munkavégzés közben teszik
alkalmassá a munkakör betöltésére. Tipikusan ilyen munkakörök-szakmák a hegesztő, a
felületkezelő, a kovács, a hengerész, a villamossági szerelő.
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Székesfehérvári kistérség
Lakatos
Hegesztő, lángvágó
Forgácsoló
Kohászati anyag előkészítő
Olvasztár
Hengerész
Öntő
Szerszámkészítő
Ipari-, és nemesfém megmunkáló
Kovács
Fémmegmunkálók, felületkezelők
Jármű és motorszerelők
Mechanikai műszerész

A középfokú végzettséget igénylő kiemelt foglalkozási szakmacsoportok belső megoszlásai
250 fő
9
és 10-19 20-49 50-249 és
9
és
250 fő és
felette
összesen
10-19 fő 20-49 fő 50-249 fő felette
összesen
kevesebb
fő
fő
fő
kevesebb
391
318
428
593
1334
3064
3,8
40,8
39,7
38,6
38,5
20,6
28,1
79
83
98
154
469
884
1,1
8,2
10,4
8,9
10,0
7,2
8,1
132
118
149
206
765
1371
1,7
13,8
14,8
13,4
13,4
11,8
12,6
0
2
4
3
17
27
0,0
0,0
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
1
0
2
2
100
105
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
1,5
1,0
0
0
0
1
53
54
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,8
0,5
10
7
17
21
183
238
0,3
1,0
0,9
1,5
1,4
2,8
2,2
9
29
19
30
149
237
0,3
0,9
3,6
1,8
2,0
2,3
2,2
0
1
4
20
22
47
0,1
0,0
0,1
0,4
1,3
0,3
0,4
3
0
3
1
29
36
0,0
0,3
0,0
0,3
0,1
0,4
0,3
34
39
44
89
490
697
0,9
3,6
4,9
4,0
5,8
7,6
6,4
248
112
200
154
303
1017
1,3
25,9
14,0
18,1
10,0
4,7
9,3
17
22
28
78
377
522
0,6
1,8
2,7
2,5
5,1
5,8
4,8

Fém-, gépipari gép és berendezés kezelők
Fém-,gépipari összeszerelők

34
0

60
9

100
10

92
93

697
1494

983
1606

1,2
2,0

3,5
0,0

7,5
1,1

9,0
0,9

6,0
6,1

10,8
23,0

9,0
14,8

Fém-, gépipari foglalkozásszakmacsoportok összesen
Elektroműszerész
Villamossági szerelő
Számítástechnikai műszerész
Rádió és TV műszerész
Látszerész

958
97
70
35
4
0

800
36
31
2
0
0

1109
28
64
2
1
0

1540
94
60
2
4
0

6481
317
449
17
16
3

10887
573
673
58
25
3

13,5
0,7
0,8
0,1
0,0
0,0

100,0
47,0
34,1
16,8
2,1
0,0

100,0
33,2
28,1
1,5
0,0
0,0

100,0
12,8
28,6
1,0
0,3
0,0

100,0
18,4
11,7
0,4
0,7
0,0

100,0
7,7
10,9
0,4
0,4
0,1

100,0
11,0
13,0
1,1
0,5
0,1

Egyéb villamossági. szerelők,
műszerészek
Műszeripari gép és berendezés kezelők
Műszeripari összeszerelő

0
0
0

3
6
31

31
18
78

66
114
172

140
777
2415

240
915
2696

0,3
1,1
3,3

0,0
0,0
0,0

3,1
5,4
28,7

13,9
8,3
35,2

12,9
22,3
33,6

3,4
18,8
58,4

4,6
17,7
52,0

206
22319

109
6954

223
8382

511
14204

4134
29032

6,4
5183
80891 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Műszeripari foglalkozásszakmacsoportok összesen
Összesen
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ér
sé

g

10 A teljes foglalkoztatási szerkezetben térségenként eltérő 3,5-5 százalékot kitevő
építőipari szakmák fele részét, 2-2,5 százalékpontot tesznek ki az alábbi – a TISZKkeretében oktatott – épületgépészeti szakmák:

Felvonó szerelő
Szellőző és
klímaszerelő

M
ór

ik

ist

D

ér
s

un
a

ég

új

vá
ro
s

ik
ist

Villanyszerelő

ye
m
eg
jé
r
Fe

Sz

ék
es
f

eh

ér
vá

ri
k

is

té
rs
é

g

Vezeték, csőhálózat
szerelő

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Számításaink szerint együttvéve 3300-3800 fő dolgozhat az alábbi munkakörökben.
Épületgépészeti szakmák a megyében, és a három foglalkoztatási
központban
Fejér
megye

Székesfehérvári
kistérség

Móri
kistérség

Dunaújvárosi
kistérség

Vezeték, csőhálózat szerelő
Szellőző és klímaszerelő

1427
77

593
39

215
3

293
19

Felvonó szerelő
Villanyszerelő
összesen

95
1986
3586

37
861
1531

8
149
374

18
544
874

Valószínűsítjük, hogy a valóságban valamivel többen tevékenykednek e szakmákban,
mivel a számításaink alapjául szolgáló KSH adatfelvétel csak a legálisan foglalkoztatottak
számának kiszámítására ad lehetőséget. Megjegyezzük, hogy e szakmák alapfokon
viszonylag könnyen betanulhatók. Ugyanakkor az épületgépészet egyre bonyolultabbá
váló tevékenység, a digitális szabályozás és a technikai berendezések széleskörű
elterjedése miatt.
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11. Az alábbi táblázat címében („munkakörök - foglalkozások-szakmák”) a szakképzés és a
valóságos munkamegosztás között tapasztalható, szinte áttekinthetetlen kapcsolatot
kívántuk kifejezni. Alapadataink, számítási eljárásaink alapján biztosan állíthatjuk, hogy
számításaink e táblázat oldalrovatában megnevezett munkakörökre vonatkoznak.
Valóságismeretünk alapján azt mondhatjuk, hogy az e táblázatban olvasottnál biztosan
jóval kevesebben töltik be a munkaköröket megfelelő szakképzettséggel, és még
kevesebben az iskolarendszerű képzésben szerzett képzettséggel.

A kereskedelmi és vendéglátó ipari munkakörök- foglalkozások - szakmák
belső szerkezete a Fejér megyében és a három foglakoztatási központban
Fejér
megye

Utazási tanácsadó, szervező
Idegenvezető
Szállodai portás
Hostess
Bolti pénztáros
Pénzkezelő
Kereskedő
Eladó, árus, felvásárló
Kirakatrendező, manöken
Vendéglátó, vendéglős
Felszolgáló, szobaasszony
Cukrász, szakács
Hordár, ruhatáros, konyhai kisegítő,
szobalány
Kereskedelmi gép és berendezés
kezelők
Kereskedelmi, vendéglátóipari
foglalkozás-szakmacsoportok
összesen
Összesen
Az összes foglalkoztatott
százalékában

Székesfehérvári
Móri
Dunaújvárosi
kistérség
kistérség
kistérség

0,2
0,0
1,2
0,0
5,1
0,6
9,5
60,1
0,1
2,3
7,8
7,0

0,2
0,0
1,3
0,0
5,5
0,6
9,2
59,8
0,1
2,2
7,7
6,9

0,2
0,0
1,2
0,0
3,4
0,6
10,4
60,7
0,0
2,6
8,0
7,2

0,2
0,0
1,3
0,0
4,1
0,6
9,9
60,3
0,1
2,4
8,0
7,2

4,7

5,0

4,2

4,6

1,4

1,5

1,4

1,4

100,0
13239

100,0
6336

100,0
725

100,0
2200

7,8

7,8

4,5

6,2

Tudjuk, hogy e munkakörök egy része, adataink szerint Fejér megyében 60 százaléka, a
néhány főt alkalmazó kis üzletekben és vendéglőkben van, s részben a tulajdonosok, illetve
közeli családtagjaik, részben pedig egyéb alkalmazottak töltik be. Ez már eleve arra utal, hogy
az e munkaköröket betöltők jelentős részét nem szakképzettsége, hanem rokoni minősége tett
alkalmassá a feladat ellátására.
Azt is tudjuk, hogy a nagyobb üzletekben – noha ez természetesen a kisebbekben is
előfordulhat - igen jelentős a fluktuáció. Ismert, hogy a Munkaügyi Központok szinte
folyamatosan képeznek bolti eladókat, pénztárosokat, néhány száz órás képzési keretek
között. Őket az iskolarendszerű szakképzés szakképzetteknek nevezné?
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Áttekintve a fentiekben megnevezett munkaköröket, azt tartjuk a legvalószínűbbnek, hogy
a cukrászok, szakácsok között lehet a legtöbb szakképzett dolgozó, ezt követhetik a
kereskedők, vendéglátók, vendéglősök, majd a felszolgálók.

1.7. A munkaerő kereslet és a kínálat egybevetése
A vizsgálódás időpontjában tapasztalt munkaköri-foglalkozási szakmaszerkezetet - amit
az előző fejezetben bemutattunk - azonosnak tekinthetjük a munkaerő-kereslet ugyanazon
vizsgálati időpontban tapasztalható-mérhető szakmaszerkezetével és mennyiségével.
Ennek az az igen egyszerű magyarázata, hogy a vizsgált időpontban a vállalkozások és a
közfoglalkoztatók éppen annyi munkavállalóval (az önfoglalkoztatókat is beleértve) és
éppen a tapasztalt munkaköri – foglakozási – szakmaszerkezettel látták el feladataikat.
Természetesen van némi pontatlanság e megállapítás mögött, hiszen vannak olyan
szakmák, amelyek kínálata hosszú évek óta kevesebb, mint a kereslet. Ezért a
foglalkoztatók bizonyos mértékű hiány mellett működtetik bürokratikus és termelőszolgáltató, feladatmegoldó szervezeteiket. A már elszenvedett, a működésbe beépített
hiány mértékét nem tudjuk mérni.
Ugyanakkor szólnunk kell arról is, hogy a nap-mint nap - a foglalkoztatók hirdetései révén
- érzékelt munkaerő-kereslet még nem jelenti, hogy hiány van a kínálatban. Hiszen létezik
egy természetes fluktuáció a foglalkoztatók között: egy dolgozó kilépése az egyik
foglalkoztatónál keresletet, a másik szempontjából kínálatot teremt.
A mérés szempontjából egy adott pillanatban a kereslet szerkezete és mennyisége
megegyezik a foglalkoztatottak számával és szakmaszerkezetével.
Ha a jövőbeli keresletet akarjuk kiszámolni, akkor három tényezőt kell figyelembe
vennünk.
•
•
•

A demográfiai, azaz a munkaerőpiacról nyugdíjba vonulás miatt végleg kivonulók
számát és szakmaszerkezetét.
A technológiák és munkaszervezeti változtatásokból következő foglalkoztatói
igényeket.
A konjunkturális változásokat, azaz a gazdaság egy-egy ágazatának csökkenő vagy
növekvő
tevékenységét,
valamint
az
ebből
következő
ágazati
szerkezetváltozásokat.
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A keresletre ható demográfiai folyamatok, mennyiségek viszonylag jól becsülhetők a
foglalkozások - szakmánként rendelkezésre álló - életkori adataiból.
A technológiák munkaszervezeti változásokból következő mennyiségi igények, a
foglalkozási/szakmai szerkezetváltások csak e jelenségek kutatására irányuló
empirikus adatfelvételekből becsülhetőek meg. Ilyen adatfelvételt szakértői
megkérdezéssel készítettünk, s számításainknál használtuk föl azokat.
A várható konjunkturális változások becslésére vannak viszonylag jól kidolgozott
makrogazdasági módszerek. A várható konjukturális változásokkal kapcsolatos
számításokat a jelen tanulmányban közreadott számításokhoz a GKI gazdaságkutató
intézet munkatársai dolgozták ki.
A közreadott számításaink alapjául szolgáló adatbázist 2007-ben állítottuk fel a 2005ös adatok alapján. A munkaerő keresleti-szakmaszerkezeti előrejelzését 10 évre, azaz
2015-re készítettük el. Erre az időtávra vonatkozott a vállalatok-foglalkoztatók
körében elvégzett kutatás, amelyben a várható technológiai-szakmaszerkezeti
változások foglalkoztatási hatásait mértük, és ugyanezen időtávra vonatkoztak a
gazdasági ágazati konjunktúrára vonatkozó számítások is.
E számítások eredményeiből hoztuk létre a szakmánként várható munkaerőpiaci
kereslet becsült adatait, oly módon, hogy a teljes, 10 éves periódusra vonatkozó
adatokat egyenletesen, egy-egy évre leosztottuk
Ha a mindenkori munkaerő kínálatot akarjuk kiszámolni, akkor:
•
•

az iskolarendszerű képzésből a munkaerőpiacra először belépők számát,
szakmaszerkezetét kell „megszámolni”; valamint
számításba kellene vennünk az inaktivitásból visszatérők számát és
szakmaszerkezetét, ezt azonban - a jelenlegi adatforrások mellett - nem tudjuk
megoldani.

Az iskolarendszerből kilépők számának és szakmaszerkezetének megállapítására az Oktatási
és Kulturális Minisztérium adatbázisa állt rendelkezésünkre. Ebből azonban nem lehet
közvetlen következtetéseket levonni a munkaerőpiacra kilépők számáról és
szakmaszerkezetéről, mivel
•

a középfokú képzésből sokan továbbtanulnak: érettségire készülnek, főiskolára-,
egyetemre mennek;
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•
•

a középfokú képzésből kilépők egy része nem helyezkedik el a szakmában, vagy
nem talál magának munkát;
lényegében ugyanezek a lehetőségek nyílnak a felsőfokú képzettséget megszerzettek
körében is: egy részük másoddiplomásként, vagy szakirányú továbbképzésben tanul
tovább, más részük elhagyja tanult szakmáját, s ezért nem jelenik meg kínálatként a
munkaerőpiacon.

E munkaerőpiaci kínálatot csökkentő tényezők mértékének vizsgálatára szolgálnának
mind a középfokú, mind a felsőfokú képzésből kilépőkkel készített úgynevezett
utánkövető vizsgálatok. Ilyenek azonban nem állnak rendelkezésre, illetve mérésmódszertani szempontból rendkívül megbízhatatlanok.
Itt bemutatott számításainkat azzal tudtuk pontosabbá tenni, hogy előzetes kutatásunk
során, országosan mintegy 600 szakképző intézmény vezetőjét kérdeztük meg arról,
hogy tapasztalatai, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a végzettek között
milyen mértékűnek becsülik szakmánként a pályaelhagyást és a továbbtanulást.
Amikor a Fejér megyére vonatkozó munkaerő kínálati számításokat az OKM adatai
alapján elvégeztük, akkor a fentiekben leírt továbbtanulási és pályaelhagyási adatokkal
csökkentettük, korrigáltuk a kibocsátási adatokat.
Jelen kutatás elődleges célja a munkaerő kereslet és kínálat egybevetése. Az
eredmények ismerete alapozhatja meg azt a jövőbeli képzési szakmastruktúrát, amely
leginkább megfelelhet a munkaerőpiaci igényeknek.
Az egybevetés úgy vált lehetővé, hogy a tíz évre előrebecsült munkaerő-keresleti
adatokat egy-egy évre lebontottuk és ezzel vetettük össze – a jelen esetben a 2005-ös
felső és középfokú korrigált kibocsátási adatokat.
Fontos megjegyezni, hogy a keresleti és kínálati adatok egybevetéséhez megfelelően
kell megválasztani a területi egységet.
Országos vizsgálatnál a felsőfokú képzettségűek iránti kereslet és kínálat
egybevetéséhez a regionális szintet tartottuk a legmegfelelőbbnek, annak ellenére, hogy
a budapesti egyetemek minden régió munkaerő kínálatában játszanak bizonyos szerepet.
Mértékét azonban csak megfelelő utánkövető vizsgálati eredmények ismeretében
tudnánk megállapítani.
Budapest szerepe különösen jelentős lehet a közép-Dunántúli, és még erősebb a fejér
megyei diplomás képzési kínálat alakításában. Az alábbiakban bemutatjuk ezt az
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adatsort, de felhívjuk a figyelmet az innen nyert információk óvatos kezelésére.
Témánk szempontjából a középfokú szakképzésnek van kiemelkedő szerepe.
Igaz ugyan, hogy Fejér megye, nemcsak a foglalkoztatást, de a szakképzést tekintve is
kettő, kettő és fél központtal rendelkezik, (Székesfehérvár és Dunaújváros valamint (fél)
Mór), mégsem lehetséges – csak az utánkövető vizsgálatokból meríthető korrekciós
adatok hiánya miatt – a megyénél szűkebb területet beazonosítani a munkaerő kereslet
és kínálat földrajzi kereteként. Igaz, hogy a dunaújvárosi kistérség tanulói túlnyomó
többségben Dunaújvárosban vesznek részt a középfokú képzésben, azonban a
székesfehérvári szakképzés területi vonzása erős és kiterjedt.
A munkaerő-kereslet és -kínálat földrajzi keretének kijelölésénél fontos szempont az is,
hogy nincsenek adataink a munkavállalók földrajzi mozgásáról.
E korlátok figyelembevételével azt feltételezzük,
egybevetéséhez a megyei szint a legmegfelelőbb.

hogy

a

kereslet–kínálat

Mindezek előrebocsátásával a munkaerő-keresletről, -kínálatról és annak kapcsolatairól a
következő állításokat fogalmazhatjuk meg.
1.

2006 és 20015 között demográfiai okokból, tehát a munkaerő nyugdíjba vonulása
miatt 47-52 ezer, a várható konjunktúra okán 6-10 000 új munkavállaló illetve
önfoglalkoztató vállalkozó munkaerőpiacra lépésére lesz szükség Fejér megyében. Ez
a jelenlegi 169 ezer körülire becsült foglalkoztatott létszámot alapul véve 55-62 ezer
újonnan munkaerőpiacra belépő munkavállaló iránti igényt jelent.

2. Az új igény 72-78 százaléka a három foglalkoztatási központban fog jelentkezni. Ezen
belül a három foglalkoztatási központban jelentkező igény 50-20-12 arányban jelenik
meg. A három foglalkoztatási központ sorrendben: a székesfehérvári, a dunaújvárosi
és a móri kistérség.
3. A 2015-ig tartó időszakban - külön vizsgálatunk szerint - elsősorban a piaci
foglalkoztató szervezetekben lényeges technológiai-munkaszervezeti változások
mennek végbe. Ezek középpontjában a diplomás munkakörökkel szembeni szakmai
elvárások kiszélesedése és egyes eredetileg középszintű végzettséget igénylő
munkakörök diplomásokkal való betöltése áll.
Becslésünk szerint 2015-ig , a vezetés-irányítás szervezeti egységeiben a felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakemberek iránti igény, hozzávetőleg 20 százalékkal
növekszik, miközben a középfokú végzettségű szakemberek kereslete a kiinduló 2006os időponthoz képest kissé csökken, vagy változatlan marad. E növekedés
értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy a gazdasági konjunktúraszámítások
csupán 5 százalék körüli növekedést „jósolnak” a tárgyalt periódusra. A diplomások
iránti növekvő kereslet igen jelentős a felsőfokú ügyviteli-, a műszaki-, és a
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számítástechnikai foglalkozásúaknál. A növekedés mögött 4-5 ezer fő nyugdíjba
vonulása miatti pótlási szükséglet, 7-900 fő konjunktúrából eredő szükséglet - s ami a
legmegrázóbb -, 2-2400 fő korábban középfokú végzettséggel betöltött munkakörök
felsőfokú végzettségűek általi átvételéből eredő szükségletként jelenik meg.
Együttvéve mindez azt jelenti, hogy a vezetés-irányítás munkaszervezetei évente 800
újonnan belépő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló ill. önfoglalkoztató
vállalkozó iránt támaszt keresletet.
4. Bár Fejér megye esetében tartjuk a legkevésbé valószínűnek, hogy a megyében
jelentkező felsőfokúak iránti munkaerő-keresletet a régióban jelen lévő felsőfokú
képzés elégíti ki, adataink mégis azt mutatják, hogy a régióbeli felsőfokú képzési
kibocsátás, az egyes szakterületek megkülönböztetése nélkül, tehát mennyiségében
megfelel a keresletnek, azonban szakmaszerkezetében már súlyosabb problémák is
vannak. Így a műszaki képzés jelenlegi évi kibocsátása csak az évi kereslet 84
százalékát biztosítja, ezzel szemben a gazdasági-, a kereskedelmi, a számítástechnikai
és az általános menedzserképzés területein a kereslettel szemben 2-4 szeres
kibocsátási többlet áll szemben.
5.

A fejér megyei foglalkozási szakmaszerkezetben jelenleg 35 000 fő körüli
középszintű fehérgalléros dolgozik a munkaszervezetek vezető-irányító egységeiben.
Számuk 2015-ig nem fog emelkedni, esetleg minimális mértékben csökkenni fog. A
jelenlegi állapot fenntartásához mintegy 8-12 ezer új belépőre lesz szükség, 4/5
részben a nyugdíjba vonulások, 1/5 részben a konjunkturális változások miatt.
Ugyanakkor - számításaink szerint – 2500-3500 munkakörrel szembeni munkaadói
elvárások növekednek oly módon, hogy e munkaköröket felsőfokú végzettségűekkel
töltik majd be. E szempontból a két legveszélyeztetettebb szakterület a műszaki és az
ügyviteli terület. A műszaki területeken belül minden fontos terület érintett, így a
gépészet, az elektrotechnika, az építészet és még az agrár szakmák is. Kutatásunk
szerint e munkaköröket a foglalkoztatók elsősorban a munkaerő hatékonyabb
felhasználásával kívánják „gazdagítani”.
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6. Az alábbi diagram a középfokú műszaki végzettségűek iránti évi keresletet veti össze
a megye képző intézményeinek évi kibocsátási adataival. A vegyész- és
építésztechnikusok terén figyelhetünk meg csekély hiányt, a többi területen a
túlkínálat jellemző. Magyarázatképpen fontos megjegyeznünk, hogy a diagram a
munkaerő-keresleti oldalon a technikusok iránti igényt veti össze a képzési
kibocsátással. Vagyis a foglalkoztatók csekély érdeklődést mutatnak a pályakezdő
technikusok iránt. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a középfokú
műszaki végzettségűekre, csupán nem szürke, hanem kékgallérosként kívánják őket
foglalkoztatni.
7.

Számításaink azt mutatják, hogy a középfokú számítástechnikai végzettségűek iránti
évi igény igen csekély, mintegy 10 fő évente, miközben a képzési kibocsátás 2005-ben
250 fő körül alakult. Igaz, ebből a szakértői becslések szerint, mintegy 100 fő
továbbtanul, vagy elhagyja tanult szakmáját. Mégis figyelmeztető, hogy e területen a
kereslethez képest 16-szoros a kibocsátási többlet.
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8. Fejér megyében a fém- illetve gépipari szakmunkások száma 18500 fő körül van. E
szakmacsoportban további 5000 betanított munkás is dolgozik. A szakmunkások iránti
igény 2015-re 6-6,5 százalékkal fog emelkedni, annak ellenére, hogy a GKI számításai
szerint az ágazat piaci pozíciója romlani fog, s ezért foglalkozató képessége mintegy
15 százalékkal csökken. A fém- és gépipari szakmák iránti kereslet növekedése két
forrásból ered, egyrészt e szakmák gyakorlóinak viszonylagos elöregedéséből, vagyis
a pótlási igény magas szintjéből, másrészt abból, hogy a foglalkoztatók, az alkalmazott
technológiák egyre magasabb tudásigénye, valamint a minőségi elvárások növekedése
miatt a betanított berendezés-kezelők és részben összeszerelők helyett szakképzett
munkásokat kívánnak alkalmazni. Említettük már, hogy a technikus képzettségűekkel
is a szakmunkások tevékenységeit kívánják elvégeztetni.
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E szakmák elöregedése miatt, tehát demográfiai okokból évente várhatóan 450-500 fő
lép ki a munkából. E csoport pótlási szükséglete mellett mintegy évi 400 főre lenne
szükség a betanított munkakörök szakmunkásokkal való betöltése céljából. Ezt az évi
mintegy 900-1000 fős keresletet csökkenti az ágazat – előrejelzések szerinti –
dekonjunktúrája. Így végül a teljes évi kereslet 550 fő körül alakul. A diagram a
jelenlegi éves képzési kibocsátást veti össze az évi kereslettel. A hiány elképesztően
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nagy és pótlása a mai viszonyok mellett megoldhatatlan feladatnak tűnhet. Itt kell
megjegyeznünk, hogy kézenfekvő lenne az évi kereslet közel felét a felnőttképzés
keretében kielégíteni, hiszen számításaink szerint a munkaadók a betanított munkások
számát is csökkenteni akarják, mintegy évi 120-150 fővel (amennyiben a
dekonjunktúra valóban megjelenik). Így e minimálisan 120-150 főnek elvileg nincs
más választása, ha munkában kíván maradni, minthogy megtanulja a szakmát. E
stratégia megvalósíthatóságát támasztják alá interjúink, melyek szerint éppen a már
évek óta meglévő szakmunkáshiány miatt folyamodnak a foglalkoztatók ahhoz a
megoldáshoz, hogy begyakorlott és az üzemi körülményekbe beilleszkedett
munkásaik képzésével oldják meg munkaerő-problémáikat. Tudni kell azonban azt is,
hogy a szakmunkáshiány csökkentéséhez a vállalkozásoknak nem lehet elég
kapacitásuk, ezért fontos lenne támogatni őket.
9. A műszeriparban, ami Fejér megyében elektrotechnikai cikkek gyártását jelenti, a
gépiparban végbemenő, és várható tendenciákhoz hasonló folyamatok zajlanak le. Az
elektroműszerészek és villamossági szerelők iránti kereslet azért mérsékeltebb, mert
mint korábban is láttuk, ebben az iparágban csupán a foglalkoztatottak 20-30
százaléka szakmunkás, többségük tehát betanított munkás. Így a szakmunkások
pótlása, a hiány mellett is, kisebb terhet ró a képzési rendszerre. A diagramból
leolvasható az évi hiány mértéke, az, hogy e területen (a villanyszerelő képzésről az
épületgépészetnél lesz szó) alig van képzés. Az e szakmákban dolgozó, mintegy 3000
szakmunkás átlagéletkora jóval alacsonyabb a fém-, és gépipari szakmacsoportokban
dolgozókénál, ezért a demográfiai pótlási igény is alacsonyabb, ugyanakkor a
jelentkező szakmunkáshiányt e területen is a betanított munkások átképzéséből, illetve
szakmunkásokkal való kicserélésével kívánják megoldani. Mindez együttvéve oda
vezet, hogy az évi munkaerőigény 200 fő körül alakul
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10. E négy szakmában együttesen 3500 fő dolgozik jelenleg, 1400 körül van a vezeték és
csőhálózat szerelők száma, 2000 körül a villanyszerelőké, és egyenként 70-90 fő körül
a klíma és felvonószerelőké. Felvonószerelő képzés ma már nincs, a klímaszerelő
képzés az igények radikális növekedése miatt napjainkban felfutóban van. E két
tevékenységterület tényleges szakmai-tudás igénye nem mondható tágnak, ezért
tapasztaljuk, hogy a legkülönfélébb szakmákkal rendelkezők is tevékenykednek
ezeken a területeken. Az általunk becsült évi hiány, amely a diagramon olvasható,
nem magas. Ezzel szemben igen jelentős, évenként 80 fő körül mozog villanyszerelő,
valamint a vezeték és csőhálózat szerelő szakmák terén jelentkező hiány. A hiány ezen
mértéke együtt mozog – az építőiparban megfigyelhető folyamatokkal.

3K CONSENS IRODA

96

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Fejér megye
Épületgépészeti foglalkozási-szakmacsoportok
Villanyszerelő

Kielégített kereslet

Felvonó szerelő

Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Szellőző és
klímaszerelő

Vezeték, csőhálózat
szerelő
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

személyek száma

E területen, a tipikus vállalkozási méret kicsi, a nagyvállalatok ilyen munkakörökben
jellemzően kevés szakembert foglalkoztatnak. A villanyszerelőket leggyakrabban a
gépek és berendezések beállításánál, karbantartásánál, a vezeték és csőhálózat
szerelőket – az építőiparon kívül az élelmiszer feldolgozó iparban és a kommunális
ágazatban foglalkoztatnak. A mikró és kisipari vállalkozásoknál komplex szaktudást
igényelnek, így a hiány nehezen kezelhető, igaz e szakmák gyakorlásának
hagyományaihoz tartozik a mester és segédjének együttes hierarchikus
munkamegosztása, amely mára szakmunkás- szakképzetlen segítő párossá alakult át.
E két szakmában jelentkező hiány alig érthető, mivel itt a munkavégzés nem
szabályozott üzemi-nagyszervezeti körülmények között folyik, ami napjainkra
elveszítette vonzerejét.
11.

A kereskedelem-vendéglátóipari ágazat, a legnagyobb foglalkoztató. A diagram csak
az ágazati jellegű szakmák kereslet-kínálati egyensúlyát mutatja. Számításaink szerint
2005-ben közel 15 ezer fő dolgozott a diagramban megjelölt munkakörökben. Ez
esetben különösen fontos jelezni a munkakör és szakma fogalmai közötti különbséget,
mert e munkakörökben- amire ezen adatok és számítások vonatkoznak – igen gyakran
nem szakképzettek, legalábbis nem adekvát szakképzettséggel rendelkezők dolgoznak.
Egyrészt mert a többnyire családi tulajdonban lévő kis üzletek-, vendéglők ezreiben a
bizalmi „alkalmazást” -amit a családtagokkal oldanak meg- fontosabbnak tekintik,
mint a szakképzettséget, másrészt –ugyanezen kis üzleteknél igen erős a motívum az
3K CONSENS IRODA

97

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

önfoglalkoztatásra. Harmadrészt – ez a nagyobb és óriás üzletek, szupermarketek
esete- különösen az, eladó, árus, pénztáros, munkakörökben az a legjellemzőbb, hogy
szakképzetleneket, illetve néhány száz órás tanfolyamot végzett – főként nőketalkalmaznak.

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Fejér megye
Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozási-szakmacsoportok
Fodrász, kozmetikus
Cukrász, szakács
Felszolgáló, szobaasszony
Vendéglátó, vendéglős
Kirakatrendező, manöken
Eladó, árus, felvásárló
Kereskedő
Pénzkezelő

Kielégített kereslet

Bolti pénztáros

Kibocsátás többlete

Hostess
Szállodai portás

Kibocsátás hiánya

Idegenvezető
Utazási tanácsadó, szervező
-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

személyek száma

Mivel mérésünk, és becslési eljárásunk a munkaköri (és nem szakképzettségi) létszám
szerkezetre épül, hiányt mutat ott is, ahol – a napjainkra kialakult –egyébként szakmaés szolgáltatásromboló foglalkoztatási stratégia alkalmazása okán valójában nincs
hiány.
Más kérdés, hogy miként sérül a szakma, és milyen munkakultúrával találja szembe
magát az a szakképzett pályakezdő, aki az iskolában elsajátított szakmai kultúrával
érkezik első munkahelyére.
Diagramunk emellett a jól ismert feszültségpontokat is jelzi: a cukrász, szakács hiányt,
és a fodrász, kozmetikus túlkínálatot.
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2. A pályaválasztás motívumai és magyarázatai

(Beszámoló a
gróf Széchenyi István TISZK iskoláiban kilencedikes tanulókról készített
vizsgálatról)

A kérdőív – melyet a TISZK iskoláinak a kilencedikes tanulók teljes körében vettünk fel
– alapvetően a pályaválasztás körülményeire irányul, az a mögött húzódó motivációkra,
háttér-információkra, megfontolásokra, a döntést befolyásoló tényezőkre kérdez rá. A
pályaválasztás, iskolaválasztás körülményei az utóbbi időben – a lezajlott társadalmi
változásoknak köszönhetően is – jelentősen átalakultak. A ma iskolát választó nyolcadikos
tanulók, főként a rendszerváltást megelőző időkhöz képest, meglehetősen távol vannak a
munka világától, arról nincsenek gyakorlati, életszerű tapasztalataik, nem látják a
gyárakat, üzemeket, az egyes szakmákat közelről, nincsenek tisztában azok tartalmával.
A pályaorientációs rendszer ugyan igyekszik a munka világa és társadalmunk fizikai
eltávolodása okozta rést betömni, és ezáltal gyakorlati ismeretekhez segíteni a tanulókat a
döntés megkönnyítése és racionalizálása érdekében, azonban működése a gyakorlatban nem
kielégítő. A tanulók így szüleik és a környezetükben élők tanácsaira valamint az egyéb módon
– internet, televízió – megszerezett, sok esetben félrevezető, megtévesztő információkra
támaszkodnak a döntésben, de végső soron főként jegyeik alapján predesztinálódnak az
iskolarendszer különböző szintjeire. 11
Azt korábbi kutatások eredményei alapján már tudjuk, hogy az intézmény kiválasztásánál
különböző mechanizmusok működnek az elsőként és az azt követő helyeken megjelölt
választás mögött, hiszen az első jelenti – főként a hírneve, presztízse, oktatási színvonala
miatt – a vágyott utat, míg a második és a többi mögött rendszerint a racionális lehetőségek,
például a jegyek színvonala állnak. Kérdőívünk arra volt kíváncsi, hogy hogyan
gondolkodnak erről a diákok, milyen tényezők befolyásolták őket a középiskolába és a
szakmacsoport kiválasztásához vezető úton.

2.1. Alapadatok
A kérdőívet a TISZK hat iskolájának minden kilencedikes tanulója kitöltötte, összesen 741 fő.
A megkérdezettek – illetve az értékelhető kérdőívet kitöltők - 52 százaléka szakközépiskolás
és 48 százaléka szakiskolai tanuló. A kilencedikesek túlnyomó többsége – 84 százaléka – fiú
és mindössze 16 százaléka lány. Ez összefüggésben áll az intézményekben oktatott
11

A jelenlegi trendek szerint a 4-es, 5-ös tanulók mennek a gimnáziumokba, illetve érettségit adó
intézményekbe, 3-as, 4-es érdemjegyekkel meg lehet célozni a szakközépiskolákat, és az alatt főként a
szakiskola kínálkozik lehetőségként.
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szakmacsoportokkal, ahogy ez az alábbi táblázatban nyomon követhető, melyek jellemzően a
fiúk érdeklődési köréhez állnak közelebb. A lányok aránya mindössze a kereskedelem és
marketing (40 százalék), illetve a vendéglátás (26 százalék) szakmacsoportban jelentősebb, a
többi esetében 10 százalék alatt marad, a gépészet szakirányon arányuk mindössze 3 százalék,
több szakirányon pedig egyáltalán nincsenek jelen. A fiúk körében a gépészet szakirány a
legnépszerűbb – 40 százalék – azt az informatika követi, ahova a tanuló fiúk 15 százaléka
jelentkezett.

Tanulók száma választott szakmacsoport szerint
Fiú
Lány
Összesen
Tanulók
Tanulók
Tanulók
száma
százalék száma
százalék száma
százalék
Gépészet
253
40,8
4
3,3
257
34,6
Kereskedelemmarketing
9
1,5
45
36,9
54
7,3
Informatika
93
15,0
12
9,8
105
14,2
Közlekedés
49
7,9
49
6,6
Vendéglátás
27
4,4
32
26,2
59
8,0
Agrár, gazda
16
2,6
7
5,7
23
3,1
Gazdasági szolgáltató
4
0,6
12
9,8
16
2,2
Elektronikaelektrotechnika
41
6,6
41
5,5
Közgazdaság
4
0,6
10
8,2
14
1,9
Faipar
66
10,6
66
8,9
Építészet
58
9,4
58
7,8
Összesen
620
100
122
100
742
100
Az iskolaválasztást – és minden valószínűség szerint így a szakmaválasztást is jelentős
mértékben befolyásolja a lakóhely, és az intézményektől való távolság. A megkérdezett
tanulók körülbelül fele községben és fele városban lakik. 60 százalékuk bejárós, azaz nem ott
található a lakhelye, ahol az iskola, 30 százalékuk lakik helyben, az iskolával megegyező
településen, és mindössze 10 százalékuk kollégista.
Ismert tény, hogy a szülők a legtöbb esetben a saját társadalmi státuszuk fölé – legalább egy
szinttel – igyekeznek juttatni gyermekeiket, mely intergenerációs mobilitásnak adekvát
csatornája az iskola. Jelen adatfelvételből látható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel
rendelkező szülők nagyrészt az érettségit adó szakközépiskolába járatják gyermekeiket.
Az intézmények kilencedikes tanulóinak édesapja illetve nevelője közel 50 százalékban
szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Valamivel több, mint egynegyedük végzett
szakközépiskolát illetve technikumot. Gimnáziumi érettségivel mindössze az apák 5,5
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százaléka, felsőfokú végzettséggel (főiskola vagy egyetem) 9 százaléka rendelkezik. Az
arányok nem mutatnak jelentős különbséget a lányok és a fiúk esetében.

Apa iskolai végzettsége
Fiú
Tanulók
száma
8 általános vagy annál
kevesebb
Szakmunkásképző
Szakközépiskola,
technikum
Gimnázium
Főiskola, egyetem
Összesen

százalék

Lány
Tanulók
száma

Összesen
Tanulók
százalék száma

százalék

52
296

8,4
47,8

21
63

17,2
51,6

73
359

9,9
48,4

176
40
55
619

28,4
6,5
8,9
100

25
1
12
122

20,5
0,8
9,8
100

201
41
67
741

27,1
5,5
9,0
100

2.2. Szakmacsoport választást befolyásoló tényezők
A kérdőív választ keresett arra, hogy kik segítették a tanulókat a szakmacsoport
kiválasztásában. A válaszok alapján jól látható, hogy a nyolcadikos tanulók elsősorban
szüleikre támaszkodtak a pályaválasztási döntésben – az összes válaszadó 72 százaléka
jelölte ezt meg indokként. Második legfontosabb – messze elmaradva a szülői befolyás
mögött a saját tapasztalat, legalábbis a válaszoló diák látott már választott szakmájában
dolgozó szakembert: az összes válaszadó majd egyharmada ezt a választ (is) megjelölte. A
legkevesebben a tanári befolyást említették. A nemek tekintetében lényeges eltérés nem
tapasztalható, mindössze a fiúk többen nyilatkoztak közel álló szakember befolyásáról, míg a
lányok a barátok, ismerősök nagyobb befolyásáról számoltak be. Összességében a válaszok
alapján elmondható, hogy a szülők és rokonok befolyása domináns e tekintetben.
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Összesen
722

Válaszadók száma

Szüleim, rokonaim tanácsolták
Láttam már ilyen szakembert dolgozni.
Dolgoztam már ilyen szakember mellett.
Barátom, ismerősöm, szomszédom ebben a
szakmában dolgozik.
Voltam már olyan műhelyben, munkahelyen, ahol
ilyen szakember
A tanárom javasolta.
Összesen

Válaszok
Válaszok
Válaszadók
száma
százalékában százalékában
521
44,9
72,2
210
18,1
29,1
120
10,3
16,6
140

12,1

19,4

127
43
1161

10,9
3,7
100,0

17,6
6,0

Arra a kérdésre, hogy milyen nem személyes információforrások segítették a válaszolókat a
szakmacsoport választásban, a fiúk és a lányok némileg eltérő válaszokat jelöltek meg.
Mindkét nem számára a legkiemelkedőbb információforrást a pályaválasztási portálok és
az iskola tájékoztató füzete jelentették, azonban míg a fiúk számára ezek kiemelkedően
fontos tényezők voltak a többivel szemben, addig a lányok majd egyenrangúan kiemelték a
TV műsorok, a magazinok és az internetes oldalak jelentőségét is. Mindkét nem számára
egyaránt az üzemlátogatások, a diákmunka során megszerzett ismeretek és az iskola
bemutató tanítása számított a legkevésbé megfelelő információforrásnak. Ez nem azt
jelenti, hogy ezek feltétlenül érdektelenek a számukra, vagy kerülik el a figyelmüket, sokkal
inkább számuk, minőségük, esetleg irányuk nem megfelelő, üzemlátogatás például csak
nagyon kevés esetben történik. Mivel hivatalosan diákmunkát végezni ma Magyarországon
csak betöltött tizenhat éves kort követően lehet, így csak nagyon kevés tanulónak van
(például szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, ismerősöknek való segítség révén)
egyáltalán ismerete egy-egy munkahelyről vagy gyakorlati munkatapasztalata, ami
kiemelkedő jelentőségű lehetne egy ilyen fontos döntés meghozatala előtt. Az adott
tevékenység végzése közben megismeri annak valós tartalmát, körülményeit, általános
tapasztalatokat szerez a munkavilágából, ami tulajdonképpen a munkaszocializációs
folyamat első lépése lenne. Ez a későbbiekben a gyakorlati oktatás során is hasznosítható
tapasztalatot adna, főként a munkafegyelem területén.
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Lányok - információforrás
Üzemlátogatás során ismertem meg a szakmát
Hobbym miatt döntöttem e szakma mellett
Diákmunka során ismertem meg a szakmát
Tv műsor
Az iskola bemutató tanítása
Az iskola nyílt napján ismertem meg a szakmát
Az iskola tájékoztató füzete
Pályaválasztási portálok
A szakmával foglalkozó internetes oldalak
A szakmával foglalkozó magazinok, újságok

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

15,0

20,0

25,0

Fiúk - információforrás
Üzemlátogatás során ismertem meg a szakmát
Hobbym miatt döntöttem e szakma mellett
Diákmunka során ismertem meg a szakmát
Tv műsor
Az iskola bemutató tanítása
Az iskola nyílt napján ismertem meg a szakmát
Az iskola tájékoztató füzete
Pályaválasztási portálok
A szakmával foglalkozó internetes oldalak
A szakmával foglalkozó magazinok, újságok

0,0

5,0
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2.3. A pályaválasztás folyamata
Egy ideáltipikus, racionális pályaválasztás folyamatában a tanuló és szülei számtalan
szempont mentén mérlegelnek. Természetesen figyelembe veszik a lokális továbbtanulási
lehetőségeket, az elérhető iskolákat, és az általuk oktatott szakmákat. Majd azokat
megismerik és felmérik, hogy milyen képességeket igényelnek, azokkal hol lehet
elhelyezkedni, mik az elhelyezkedés esélyei, mekkora fizetésre lehet számítani, piacképes
lesz-e a szakma a jövőben, keresni fogják-e a végzett szakembereket azon a területen, melyek
a továbbtanulás, fejlődés lehetőségei, milyen szakmai életútra lehet számítani. Mérlegelik azt
is, hogy a jelentkező fiatalnak mik az esélyei az adott iskolába, szakmacsoportra való
bekerülésre, mind a képességeit, mind pedig az addigi eredményeket tekintve, és hogy
alkalmas-e annak elsajátítására. Felmérik továbbá, hogy mely szakma érdekes, vonzó a
pályaválasztó számára, hol, milyen szituációban tudja magát elképzelni, mivel foglalkozik
szívesen szabadidejében, milyen tevékenységek kötik le, illetve miben ügyes, miben érzi
magát fejlődőképesnek, és ez illeszkedik-e a kiválasztott szakmákkal.
A folyamat során elhagyják az íróasztal és az iskola közvetlen környezetét, hogy
információikat, a döntéshez szükséges ismereteiket gyakorlati úton támasszák alá,
gyárat, üzemet, irodát, munkahelyet látogatnak, kipróbálják magukat, tréningeken
vesznek részt, és szakemberek segítségét is igénybe veszik. Az ideáltipikus pályaválasztási
szituációban tehát számtalan tényező és szempont játszik szerepet, azt pedig a pályaválasztó
dönti el, hogy melyiket milyen súllyal veszi figyelembe, mely szempontok jelentenek az ő
számára prioritást, és melyek azok, ahol kompromisszumot képes kötni.
A mai oktatási rendszerben a pályaválasztás folyamata ennél lényegesen szegényebb
képet mutat, jellemzően nem megfelelő módon zajlik le, a tanulók nem jutnak hozzá a
szükséges információkhoz a lehetőségeikről, az egyes szakmákról és azok tartalmáról,
gyakorlati ismereteket szinte egyáltalán nem szereznek, saját képességeikkel,
tulajdonságaikkal nem kerülnek tisztába. Az általános iskolai előmenetel az, ami a
legnagyobb hatással van a pályaválasztásra, mely alapján a tanuló egy meghatározott
keresztmetszetben gondolkodhat, és az ott szereplő szakmák közül választhat a fennmaradó
szempontok mentén.
Kérdőívünk kíváncsi volt arra, hogy a tanulók hogyan látják magukat e tekintetben, mit
szeretnek és mit nem, mennyire vannak tisztában saját értékeikkel, képességeikkel.
Megkérdeztük őket, hogy az érdeklődésük mire irányul, milyen tekintetben találják
magukat jónak és miben kevésbé. Egy ötfokú skála segítségével válaszolhattak a
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kérdésekre, ahol az egy azt jelentette egyáltalán nem illik a válaszolóra az állítás, az öt pedig
azt, hogy teljes mértékben ráillik.
A tanulók nagy része kilencedik osztályban nem rendelkezik kialakult irányultsággal.
Látható, hogy a kilencedikesek a számítógép-használat terén érzik magukat a
legmagabiztosabbnak – ezen a téren a szakiskolások valamivel hátrébb vannak – szeretnek
sportolni, nem szeretik azonban a történelmet és nem szeretnek olvasni sem. Nem szeretnek
egyedül lenni, és azt sem, ha társaik hozzájuk fordulnak segítségért. Igénylik viszont, hogy a
tanárok mindent alaposan elmagyarázzanak nekik.
Több mint felük úgy gondolja, hogy jó a kézügyessége, valamint érdeklődik a gépek
működése iránt, valamivel kevesebb, mint 50 százalékuk pedig szívesen talál ki új
megoldásokat. Fontos információ azonban, hogy nem figyelhető meg jelentős különbség a
szakiskolás és a szakközépiskolás tanulók között e tekintetben. A kilencedik osztályba
bekerülő gyerekek önértékelése, érdeklődése, irányultsága hasonló képet mutat, az esetleges
különbségek tehát később, a középiskola alatt alakulnak ki, a kezdeteknél mondhatni
mindenki egyforma.
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Jellemző rám:
Szeretek műszaki rajzokat készíteni
Szeretem ha a társaim hozzám fordulnak
Szeretem ha a tanárok mindent elmagyaráznak
Szeretem ha egy dolgot magam készíthetek el
Szívesen vagyok egyedül
Szeretem a feladatokat előre eltervezni
Szívesen találok ki új megoldásokat
Szeretem megérteni mitől működik egy gép
Jól használom a számítógépet
Szeretek sportolni
Szeretem a történelmet
Szeretek olvasni
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A lányok természetesen kevésbé szeretnek műszaki rajzot készíteni, sportolni, kevésbé
érdeklődnek az innovatív megoldások, valamint a gépek iránt, és a számítógép-használatban
sem érzik magukat olyan magabiztosnak, de például valamivel jobban szeretnek olvasni. Nem
mutatkozik köztük különbség a kézügyesség tekintetében, ugyanúgy nem szeretnek egyedül
lenni sem, mint a fiúk, és hasonló mértékben igénylik a tanári magyarázatokat.

2.4. Milyen mértékben hatottak a pályaválasztásra az egyes tényezők?
A tanulók szintén 1-5-ig tartó skálán határozhatták meg, hogy bizonyos tényezők milyen
mértékben hatottak a szakmacsoport választásukra. Az 1-es azt jelentette, hogy egyáltalán
nem, a 3-as azt, hogy is-is, az 5-ös pedig azt, hogy erősen hatott a szakmacsoport választásra
az említett tényező. A kérdések szerteágazóak voltak, azonban bizonyos dimenziók mentén
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összefüggenek egymással. Egyrészt voltak, melyek azt firtatták, hogy az illető tanuló
mennyire tervezett módon, előre gondolkodva választott szakmacsoportot, ezeket együttvéve
jövőorientációnak neveztük el. Más kérdések a választott szakma iránti elhivatottságot
firtatták, azaz hogy a tanulók mennyire rendelkeztek előzetes elképzeléssel, mennyire
vonzódtak egy-egy szakmához a pályaválasztási folyamat megkezdésekor vagy akár előtte.
Harmadik dimenzió az önismereti, racionális szempontok mentén történő középiskolaválasztás volt, azaz a megfelelő jegyek, elégséges képességek, felvételnél valamilyen jellegű
könnyebbségek, előnyök, szakmához illeszkedő érdeklődés, megfelelő készségek tartoznak
ide. Negyedikként pedig azok a változók testesítenek meg egy dimenziót, melyek más
személyek – szülő, rokonok, barátok, ismerősök – (külső) befolyásáról árulkodnak.
A jövőorientáltság nevű dimenzióban megjelenik az, hogy a tanuló magas jövedelemre
számít a választott szakma kapcsán, hogy azt a jövőben várhatóan keresett, felkapott
szakmának ítéli, hogy lesz elhelyezkedési lehetősége, illetve, hogy rövid idő alatt, és akár
külföldön is munkába állhat az iskola befejezését követően. E dimenzió a válaszoló tanulók
majd kétharmadát a közepesnél erősebben befolyásolta a választásban, majd egyötödükre
pedig erősen hatott. A tanulók mindössze 2,2 százaléka állítja, hogy ezek a szempontok nem
voltak rá hatással. Érdekes, hogy a fiúk inkább adtak magas válaszokat a vizsgált változók
mentén, tehát számukra meghatározóbbak voltak e kérdések, mint a lányok számára.
Ahogy az alábbi ábrán is látható, a tanulók igyekeznek a jövőjük és a munkába állás
szempontjából racionális döntést hozni. Elmondható, hogy a szakiskolások és a
szakközépiskolások egyformán jövőorientáltak, alig mutatkozik különbség közöttük e
tekintetben.
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Az adatokat érdemes megvizsgálni a családi háttér tekintetében, hiszen a jövőorientáltság
szempontjából - de a többi dimenzió mentén is - érdekes eltérés mutatkozhat a család
társadalmi státusza mentén. Az elemzés során alkottunk egy sematikus modellt, amelyben
három rétegképző dimenzió mentén két fő státuszcsoportot képeztünk 12 , a képet egészen
leegyszerűsítve alacsonyabb és magasabb társadalmi státuszú családokra bontottuk. Ebben az
apa és az anya iskolai végzettsége, a településtípus (község vagy város) és a tanuló jelenlegi
iskola típusa jelenik meg. Az adatok arról árulkodnak, hogy a magasabb státusz nagyobb
mértékű jövőorientáltságot is takar, tehát e családok inkább mérlegelnek a szakma
várható jövője, elhelyezkedési esélyei, magasabb várható jövedelem mentén, míg az
alacsonyabb státuszú családok esetében ez kevésbé merült fel.

Jövőorientáltság - társadalmi státusz mentén
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Az „ez a szakterület a hobbym”, „szeretem a szakma tárgyát”, „megvannak a szakmához az
adottságaim” és a „megbecsült szakmának számít” változók mentén alakítottuk ki az
elhivatottság dimenzióját, mely arról árulkodik, hogy milyen mértékben rendelkezik a tanuló
a választott szakmacsoporthoz megfelelő, passzoló attitűddel, mennyire rendelkezett előzetes
elképzelésekkel a pályáját illetően. A válaszoló tanulók több mint fele e dimenzió mentén is
erős vagy közepes hatásról nyilatkozott, és további majd egyharmaduk számolt be valamilyen
szintű hatásról. A jövőorientáltsághoz hasonlóan e tekintetben is mindössze a tanulók 3
százaléka szerint nem befolyásolták a fenti tényezők őket a választásban. Erős eltérés látható
azonban a nemek tekintetében, a lányok kevésbé voltak tudatosak a szakma kiválasztásánál. A
12

Természetesen a magyar társadalom szerkezete ennél lényegesen szofisztikáltabb képet mutat a valóságban.
Arra azonban e sematikus kép is alkalmas, hogy a tanulók közötti főbb különbségeket e tekintetben
megvizsgáljuk.
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szakiskolások és a szakközépiskolások e dimenzió mentén is egyenletesen oszlanak el, nincs
köztük jelentős különbség.

Szakma iránti elhivatottság
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A szakmai elhivatottság és a társadalmi státusz vizsgálata mentén hasonló képet kapunk, mint
a jövőorientáltság dimenzió elemzésekor, nem meglepő módon a magasabb státuszú háttérrel
rendelkezők összetettebb képpel rendelkeznek lehetőségeikről, több szempont mentén
mérlegelnek, mint az alacsonyabb státuszú családok gyermekei.

Szakmai elhivatottság társadalmi státusz mentén
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Az „önismereti / ráció” dimenziót a válaszoló képességeinek racionális mérlegelése: „e
szakmára könnyebben felvesznek”, „kevesebb az elmélet, mint a gyakorlat” valamint az, hogy
érettségi nélkül is meg lehet szerezni a szakmát és „nem szükséges hozzá idegennyelv-tudás”
alakította ki. A tanulók nagyobb része – közel 50 százaléka – úgy nyilatkozott, hogy
egyáltalán nem, vagy csak kevéssé befolyásolták a fentiek a döntésben, mindössze 5
százalékuk mérlegelt alaposan e szempontok mentén, tehát az előző két dimenzióval
ellentétes eredmény született. Az iskolatípus mentén szembeötlő különbség tapasztalható. A
szakközépiskolába járó diákság legnagyobb részére e dimenzió egyáltalán nem, vagy
csak csekély mértékben érezte befolyásolva magát, míg a szakiskolás tanulók sokkal
inkább. Ez érthető is, hiszen a mai oktatási rendszerben – mint már említettük – az ebbe az
intézménytípusba kerülő gyerekek útja leginkább predesztinált, ők a „maradék”, akiket –
főként jegyeik és általános iskolai teljesítményüknek köszönhetően – felszív egy szakiskola,
és ez az esemény a lehető legkevésbé tükröz választást. Így nem csoda, ha úgy érzik, hogy az
„ide könnyebben felvesznek” kijelentés igaz az ő esetükben. Az általános iskola padjaiból, az
elméleti oktatás teréből kikerülve „kudarcos” tanulóként valóban a gyakorlati oktatás irányába
vonzódnak.
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Hasonló eredményre vezetett a dimenzió családi háttérrel való összevetése. Az alábbi
ábrán látható, hogy azok, akik a magasabb kategóriába tartoznak, sokkal inkább érzik úgy,
hogy a középiskola választás egy tényleges választás volt a számukra – több mint 50
százalékukra nem hatott, vagy csak enyhe mértékben a dimenzió, míg a másik csoport majd
60 százaléka valamilyen szintű hatásról számolt be. Látható tehát, hogy a családi háttér
meghatározó az iskolaválasztásban, és ugyan sorra lehet venni az ideáltipikus
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pályaválasztás szempontjait, a valóságban a folyamat már sokkal korábban elkezdődik,
gyökerei pedig mélyebben vannak.

Önismeret dimenzió társadalmi státusz mentén
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A család, a rokonok, barátok ismerősök és szülők befolyása adta a negyedik dimenziót.
E mentén már lényegesen többen vannak azok, akik azt nyilatkozták, hogy nem volt rájuk
hatással, mint a másik három esetben, 13 százalékuk szerint egyáltalán nem, több mint
egynegyedük szerint pedig csak csekély mértékben. Azonban meg kell jegyezni, hogy a szülői
befolyást, az onnan érkező tanácsok és információk mérlegelését önmagában a legtöbben
fontos tényezőnek vélték a döntés meghozatalában. Ahogy ez az alábbi ábrából látható, a
szakiskolásokra valamivel kisebb, a szakközepesekre pedig valamivel nagyobb arányban
hatottak a külső körülmények, lényeges különbségről azonban nem számolhatunk be. Szintén
nem mutat jelentős eltérést, ha a dimenziót a családi háttérrel vetjük össze.
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Külső körülmények
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Az egyik legfontosabb megállapítás, mely az adatok elemzése kapcsán napvilágra került,
hogy a különböző dimenziók mentén a válaszok lényegében együtt jártak, aki magas választ
adott, - tehát fontosnak ítélte – az egyik dimenziót a szakmaválasztására nézve, az jellemzően
a másik hármat is, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy a tanulók egy része minden lehetséges
szempont mentén mérlegelte szakma és iskolaválasztását, míg mások a számukra
vélhetőleg jegyeik alapján kijelölt pályára léptek, és látható, hogy e mögött megjelenik a
családi háttér és a család társadalmi státusza, mely mint tudjuk már az általános iskolai
sikereiket illetve kudarcaikat is nagymértékben befolyásolja, a pályaválasztásra is kihat.
Arról is árulkodik, hogy a szakma és középiskola választást nem a racionalitás, elhivatottság
vagy épp a kényelem határozza meg legfőképp, hanem vélhetőleg a család, a szülők
hozzáállása, motivációja, példamutatása, tehát a családi háttér, értékrend, státusz. A tanuló
háttere saját legjobb tudása alapján vagy ad valamilyen szintű támogatást a kérdés
eldöntésében, vagy épp teljesen magára hagyja a tanulót annak meghozatalában. Látható
az is, hogy a szakiskolások érzik inkább „kényszerpályának”, nem igazi döntésnek a
középiskola választást, mintsem a szakközépiskolások, azonban motivációikat,
elképzeléseiket, érdeklődésüket tekintve a kilencedikesek hasonlóak egymáshoz,
attitűdjük a pályaválasztás kapcsán nem differenciált iskolatípus szerint.
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2.5. A személyes beállítódottság és munka-elvárások vonzásai, taszításai
Minden szakma kapcsán általánosságban meghatározhatóak a munkavégzés körülményeinek
jellemzői. Vannak egyedül és csapatban végezhető munkatevékenységek, vannak melyek
monotonitástűrő-képességet, vannak melyek kreativitást, és vannak, melyek
kézügyességet igényelnek. Egyes szakmák esetében fontos a napi megjelenés, öltözködés, és
vannak üzemi körülmények között végezhetők, melyek munkaruhát, speciális uniformist
igényelnek. Egészen nagy különbségek tapasztalhatók a nagyvállalatok, multinacionális
vállalatok esetében bevett munkakultúra és a kisvállalatokban jellemző munkakultúra között
is.
Hipotézisünk szerint a munkakörülményekkel kapcsolatos szimpátiák és averziók
hatással vannak a döntés meghozatalára. A tanulókat megkérdeztük arról, hogy ezen
tényezők közül melyek voltak azok, amik a pályaválasztás kapcsán befolyásolták döntésüket.
Az előzőekhez hasonlóan szintén egy ötfokú skálán állapíthatták meg az egyes tényezőkről,
hogy milyen mértékben hatottak rájuk.
A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy fontos volt számukra az, hogy a jövőben végzendő
munkájuk érdekes legyen, e szempontot emelték ki a legtöbben. A szakközépiskolásokat
valamelyest jobban érdekelte e körülmény, mint a szakiskolába járókat, azonban
összességében a válaszadók majd kétharmada tartotta ezt fontosnak. Jelentősebb mértékben
hatott továbbá rájuk az, hogy emberekkel találkozzanak a munkavégzés során, és a tanulók
majd felét a nagyvállalati légkör is vonzotta döntésük kialakításakor. Legkevésbé a
jólöltözöttség számított a körükben, a kilencedikesek egyharmadát érdekelte e szempont.
Jelentős különbség itt sem adódik a szakiskolások és a szakiskolába járók között. És a családi
háttér szempontjából sem találtuk jelentős különbséget.
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Befolyásolták a döntést I.
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Az elemzés során kitértünk arra is, hogy ugyanezen tények kapcsán hányan mondták azt,
hogy egyáltalán nem befolyásolta őket. Leginkább a jólöltözöttség jelent meg, mint hatástalan
tényező, összességében tehát a tanulók nagy része semlegesnek ítéli ezt a kérdést.
Az alábbi ábrán látható, hogy az összes tanuló több mint egynegyede – szakiskolás
kilencedikesek több mint egyharmada – egyedül szeretne dolgozni, ez nagyban befolyásolta a
pályaválasztási döntésben, viszont még ennél is többen tették le voksukat a csoportban,
csapatban végezhető munkák mellett.

3K CONSENS IRODA

114

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Befolyásolták a döntést II.
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Megkérdeztük azt is, hogy milyen mértékben befolyásolta őket az, hogy az adott munka
mennyire szabályozott keretek között folyik, illetve mennyire támaszkodhatnak saját
döntéseikre. Azt találtuk, hogy a tanulók közel felét érdekli, hogy maga szabhatja-e meg a
munka menetét, a másik felét pedig egyáltalán nem, és ez független az iskolatípustól. Az
egyértelmű szabályok mentén való munkavégzés, illetve a kiszámítható időbeosztás
azonban már egyértelműen fontosabb tényező a tanulók számára, szintén függetlenül
attól, hogy szakiskolát vagy szakközépiskolát szándékozik-e a tanuló elvégezni.

Munkavégzés körülményei
Magam szabhatom meg
a munka menetét
Egyértelmű szabályok
szerint dolgozhatok
Kiszámítható munkaidő
beosztás
0,00

5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
nem befolyásolt

nagyon befolyásolt

A ma felnövekvő gyerekek – szemben a rendszerváltást megelőző időkkel – jelentősen
eltávolodtak a munka világától. Nem tudnak belesni a gyárak kapuin, nem viszik szüleik
után az ebédet, nem láthatják a szakemberek, munkások tevékenységét, de ugyanígy egy
irodákba, egyéb munkahelyekre is csak elvétve tévednek be. Munkához, munkavégzéshez
kapcsolódó ismereteiket szüleik elbeszéléséből, valamint filmekből, internetről, televízióból
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szerzik meg, mondhatni tökéletesen kontrollálatlan módon. A tévéképernyőn pedig ritkán
jelenik meg vonzó környezetben a gyárak üzemek világa, a munkavégzés folyamata, a
tevékenység eredménye, sokkal inkább az „öltönyös foglalkozások”, a menedzserek,
valamint a hozzájuk kapcsolódó státusszimbólumok (szép autó, nyakkendő, stb) és
fogyasztási szokások azok, melyek a gyerekekre hatással vannak. A fizikai munkához a
koszos, olajos kéz, veszély, zárt helyiség, fáradtság, valamint kevés fizetés, és alacsony
státusz kapcsolódik az elképzeléseikben. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ezek közöl a tényezők
közül melyek azok, amik a leginkább elbizonytalanítják a gyerekeket a fizikai szakmáktól.
Elsőként a munkakörülményekre kérdeztünk rá, azaz arra, hogy elbizonytalanították-e őket a
fizikai munkához kapcsolódó képek, azaz zárt helyiség, a veszélyes eszközök, a rossz
munkakörülmények, az egészségre ártalmas munka, zaj, vagy maga a tény, hogy fizikai
munkáról van szó. Némileg árnyalja a képet, hogy a válaszolók, már inkább tisztában vannak
a választott pálya körülményeivel, mint nyolcadikos társaik, már volt egy év alkalmuk annak
megismerésére és elfogadására.
Összességében a diákok, mint ahogy azt a következő ábra mutatja - az épp vizsgált
körülménytől függően - 13-20 százaléka mondta azt, hogy a felsoroltak elbizonytalanították,
leginkább a zárt helyiségben való munkavégzés hatott így. A szakiskolába járó tanulók
minden kategóriában magasabb értékeket adtak, őket sokkal inkább zavarják a
felsorolt körülmények, maga a fizikai munka ténye több, mint egynegyedüket
határozottan elbizonytalanította. Vélhetően az, hogy a bizonytalanság egy évvel később
ilyen mértékben látható, a szakiskolások körében egyrészt az iskolában végzett
pályaorientációs tevékenység esetleges hibáira mutat rá, másrészt arra, hogy a
szakközépiskola érettségit ad, a tanulók jó része fehérgalléros szakmában fog elhelyezkedni,
illetve tovább fog tanulni, nem „fenyegeti” őket reálisan a fizikai munka ”réme”. A
szakmunkástanulók közel negyedét a zaj és a munkahelyi veszélyek is jelentősen
elbizonytalanítják.
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Elbizonytalanító munkakörülmények
Főként zárt helyiségben
kell dolgozni
Veszélyes eszközt kell
használni
Rossz
munkakörülmények
között kell dolgozni
A munka árthat az
egészségemnek
Zajos gépekel kell
dolgozni
Fizikai munkát kell
végezni
0,00

5,00

10,00
összes

15,00

szakiskola

20,00

25,00

30,00

szakközépiskola

Elbizonytalaníthatja a fiatalt az is, ha racionálisan felmérve saját képességeit arra jut,
hogy az nem megfelelő az adott szakma elsajátítására, végzésére. A saját képességek
tekintetében az összes megkérdezett kilencedikes mindössze körülbelül 15 százaléka
bizonytalankodott a tekintetben, hogy megvannak-e a megfelelő adottságai a pályához az
iskolatípustól függetlenül. A matematika és fizika teljesítmény már duplájukban okozott
problémát – körülbelül egyharmaduk jelölte meg. A rajztudás a szakiskolába járókra hatott
jelentős elbizonytalanító tényezőként, egyharmaduk megjelölte, míg a szakközépiskolásoknak
csak 17 százaléka.
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Saját képességek mennyiben bizonytalanítottak el
Megfelelően kell tudni
rajzolni
Matematikából és
fizikából jól kell
teljesíteni
Bizonytalan vagyok,
hogy megvannak-e a
megfelelő adottságaim
0,00

5,00

10,00
összes

15,00

20,00

szakiskola

25,00

30,00

35,00

szakközép

A barát, család választása, eltérő véleménye is lehet elbizonytalanító tényező, csakúgy,
mint a vélhetőleg elérhető jövedelem, a szakma alacsony megbecsültsége, vagy az iskola
„rossz” híre. A szakiskolák híre az oktatott szakmák, akár az oda kerülő diákok, előítéletek
miatt sem a legjobb, és ettől tanulóik tartottak is a pályaválasztáskor, közel 30 százalékuk
tartotta ezt elbizonytalanítónak. A szakközépiskolások esetében ez az arány lényegesen
kevesebb, 13 százalék. A korosztályra jellemző módon a közeli barát eltérő iskolaválasztása is
valamelyest hatott rájuk, mindkét iskolatípus esetében 15 százalék körül voltak, akik erről
számoltak be. A vélhetőleg alacsony jövedelem, és a szakma alacsony társadalmi
megbecsültsége azonban lényegesen jobban, és nagyobb arányban okozott bizonytalanságot a
szakiskolás fiatalokban, mint szakközépiskolás társaikban.

3K CONSENS IRODA

118

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Egyéb körülmények

Az iskola hírneve lehetne jobb is

Alacsony az elérhető jövedelem
Alacsony a szakma megbecsültsége más
szakmákhoz képest
Családom ellenezte, hogy ezt a szakmát
válasszam

Barátom más szakterületre ment tanulni
0,00

5,00

10,00

összes

15,00

szakiskola

20,00

25,00

30,00

szakközépiskola

A pályaválasztáskor bizonytalanságot okozó tényezők kapcsán szintén megvizsgáltuk a
családi háttér jelentőségét. Összefüggést mindössze négy esetben mutatott az alacsonyabb,
illetve a magasabb társadalmi státusz és e tényezők kapcsolata. A zajos gépekkel és a zárt
helyiségben való munkavégzés, az iskola hírneve és a „szakmához megfelelő rajztudás
szükséges” tényezők esetében az alacsonyabb státuszú családokból származó tanulók
nagyobb része bizonytalanodott el. A többi esetben azonban közel egyforma válaszokat
adtak, a különböző családi háttérrel rendelkező fiatalok ugyanazokat a tényezőket ítélték
elbizonytalanítónak.
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Elbizonytalanító tényezők - státusz mentén
Zajos gépekkel kell dolgozni Mennyire
bizonytalanítottak el
Főként zárt helyiségben kell dolgozni
Mennyire bizonytalanít
Az iskola hírneve lehetne jobb is
Mennyire bizonytalanította
Megfelelően kell tudni rajzolni Mennyire
bizonytalanítottak
0
Alacsonyabb státusz

5

10

15

20

25

30

35

Magasabb státusz

A tanulókat arról is kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a szakmacsoport választásukkal.
Ahogy azt az alábbi ábra is mutatja a válaszadók többsége elégedett, a tanulók majd
kétharmada nem választana most sem máshogy, mint ahogy azt tette. Elmondható azonban az
is, hogy a szakközépiskolások valamelyest elégedettebbek, mint a szakiskolások.

"Más szakmát választottam volna"
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
egyáltalán
nem

kicsit

összesen

is-is

szakiskola

mást
választanék

biztosan
mást
választanék

szakközépiskola

A kérdést a családi háttér mentén is megvizsgáltuk, és hipotézisünk miszerint a
magasabb státuszú családok gyermekei megalapozottabb döntést – egyáltalán döntést –
hoznak, igazolódott.
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"Más szakmát választottam volna" - a státusz
mentén
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Alacsonyabb státusz
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biztosan
mást
választanék

Magasabb státusz

2.6. A tanulók jövőképe
A pályaválasztás egyik fontos dimenziójának tekintjük a jövőképet is, vagyis azt, hogy az
iskolaválasztást követő időben milyen elképzeléseket alkotnak a fiatalok a saját jövőjüket
illetően. Milyen szerepben látják magukat 15 év múlva, az élet mely dimenziója dominál
értékrendjükben? Mennyire differenciált a kép, amit maguk elé képzelnek saját
életükről, alapvetően pozitív vagy negatív elemek jelennek meg benne? Ezek a kérdések
egyrészt a döntés visszaigazolásként is értelmezhetőek, más tekintetben pedig a mindennapos
teljesítményre is kihathatnak.
A kérdőív utolsó blokkjában vizsgáltuk a székesfehérvári fiatalok jövőképét, amelynek során
egy sor, a jövőre vonatkozó állításból kellett kiválasztaniuk, hogy miként képzelik el saját
magukat 15 év múlva. Több választ is megjelölhettek, mindent, amit magukhoz tartozónak
éreztek, s ez lehetővé teszi a jövőkép differenciáltságának vizsgálatát. A válaszok gyakoriság
alapján mutatott rangsorát az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
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Elképzelések a jövőről
Rangsor
Attitűd
1
Lesz saját családom, értük fogok dolgozni
2
Jól fogok élni, nem lesznek anyagi gondjaim
3
Megbecsült szakember leszek
Érettségit, technikusit fogok szerezni és ennek
4
megfelelő munkakörben dolgozok.
Azért fogok dolgozni, hogy a munka után szabadon
5
tehessem, amit elképzelek
6
Saját vállalkozást fogok beindítani, működtetni
7
Tehetségem révén mindig lesz munkám és pénzem
8
Külföldi állásom lesz, jó keresettel
9
Túl leszek a mai anyagi nehézségeken
Továbbtanulok, főiskolát, egyetemet fogok elvégezni és
10
ennek
11
Akkor sem lesz könnyű
Valószínűleg kitanulok egy másik szakmát is, és abban
12
fogok
13
Szüleim, ismerősöm vállalkozását fogom továbbvinni

Választották Választották
(fő)
(%)
487
61,6
399
50,4
335
42,4
297

37,5

284
280
246
216
182

35,9
35,4
31,1
27,3
23,0

178
170

22,5
21,5

111
68

14,0
8,6

A táblázatból is látszik, hogy megadott lehetőségek közül mindegyik beleillet a válaszadók
meghatározott hányadának jövőképébe, átlagosan három területet jelöltek meg a fiatalok.
Kiugróan magas értékkel szerepel a család, a családfenntartás érdekében folytatott
munkavégzés, ez a megkérdezettek több mint 60 százalékánál megjelenik. Az anyagi
biztonság a második legfontosabb tényezőként szerepel, minden második kilencedikesnél
fontos eleme a jövőnek. Ez egy nemrégiben megjelent trendkutatás adataihoz képest kissé
alacsonyabb érték. Ságváriék 2008-as kutatása szerint a fiatalok 85 százalékánál a
munkahellyel kapcsolatban a jó fizetés a legfontosabb szempont. Bár meg kell jegyeznünk,
hogy e kutatásban a mi vizsgálatunkhoz képest idősebb korosztályok, és más típusú
intézményekben tanulók is szerepeltek. A már-már közhelyes állításokkal szemben, amelyek
a mai világ és a mai fiatalok túlzott anyagiasságára és individualizmusára vonatkoznak, a fenti
táblázat differenciált képet mutat, amelyben a szakmai megbecsültség és a család is fontos
teret kapnak az anyagi típusú tervek mellett. A saját vállalkozás beindítása minden
harmadik tanuló fejében megfogalmazódik, ugyanakkor a családi vállalkozások
hagyománya ezen adatok tanulsága szerint is megszűnőben van, hiszen az ezzel
kapcsolatos elképzelés az utolsó helyen szerepel.
A következőkben a rangsor első három helyén álló, az élet más és más dimenzióját
megjelenítő elemeivel foglalkozunk bővebben.

3K CONSENS IRODA

122

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Legjellemzőbb jövőkép iskolatípus
szerint
Megbecsült szakember
leszek
Jól fogok élni, nem lesznek
anyagi gondjaim
Lesz saját családom, értük
fogok dolgozni
0,0

20,0

40,0

szakiskola

60,0

80,0

szakközép

A fenti ábrán az iskolatípus szerinti bontásban láthatjuk a leggyakoribb jövőkép, vagyis a
család biztonsága, az anyagi biztonság és a szakmai megbecsülés hármasát. Világosan
látszik, hogy mindhárom dimenzióban magasabb értéket mutatnak a szakiskolás tanulók, s e
különbség a családi biztonság terén már matematikailag is szignifikáns mértéket – több mint 8
százalékpontnyi eltérést – mutat. Vagyis, e három tényező erősebben jelenik meg a
szakiskolásoknál, ami kiváltképp a szakmai megbecsülés tekintetében érdekes. A
hagyományosan alacsonyabb presztízsű szakmákat, illetve képesítési formát választó
szakiskolai tanulóknál hangsúlyosabbá válik a megbecsülés kérdése, csaknem 50
százalékuknál szerepel a jövőről alkotott képben.
A jövőkép differenciáltságát úgy is megvizsgáltuk, hogy a fenti elemekből a pozitív
tudattartamúakat a tekintetben vizsgáltuk, hogy hány elem kerül bele a válaszadók
jövőképébe. Ahogy azt fent is láttuk, átlagosan három választ jelöltek meg, de ha a társadalmi
státusz 13 szemszögéből vizsgáljuk, korántsem egységes a kép. A válaszadók 17 százaléka öt
elemet jelentet meg jövőképében, elenyésző hányaduknál (2%) azonban a felsorolt elemek
közül 10 vagy annál is több megjelenik.
A társadalmi státusz mentén látható, hogy a magasabb státuszú, jellemzően magasabb
végzettségű szülők városi, szakközépiskolában tanuló gyermekeinél relevánsan
magasabb a megjelölt dimenziók száma, az átlaguk bőven 4 fölött van.

13

Amelyen a már korábban leírt összevont mutatót értjük.
3K CONSENS IRODA

123

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Legjellemzőbb jövőkép társadalmi
státusz szerint
Megbecsült szakember
leszek
Jól fogok élni, nem lesznek
anyagi gondjaim
Lesz saját családom, értük
fogok dolgozni
0,0
Alacsonyabb státuszú

20,0

40,0

60,0

80,0

Magasabb státuszú

Az első és harmadik helyen álló dimenzió mentén viszont, csakúgy, mint az iskolatípus
szerinti szegmentálásnál, az alacsonyabb státuszú csoportnál hangsúlyosabban emelkedik ki
az adott tényező. A magasabb státuszúak az anyagi biztonságot relevánsabb elemként
építik be a jövőről alkotott képükbe, míg a család és a megbecsülés a másik csoportnál
fontosabb. A magasabb társadalmi státuszban tehát az anyagi értékek fontossága nagyobb
mértékben öröklődik át, ugyanakkor a megbecsültség iránti vágy az alsóbb rétegből érkező
fiatalokban magasabb.
Összefoglalóan elmondható, hogy a magasabb státuszú családok gyermeki átlagosan
differenciáltabb jövőképpel rendelkeznek (amelyben több az anyagi szempontú dimenzió,
de megjelennek benne a továbbtanulás, külföldre költözés elemei is), mint az alacsonyabb
rétegből érkezők, akik viszont kevesebb dimenziót választanak, de azok határozottabb
tervként élnek a fejükben.

2.7. Összefoglalás
A motivációs rendszer és gondolkodási struktúra feltárása mindig kihívás a kutató számára,
hiszen igen összetett a pályaválasztás kérdése, s van olyan válaszadó, amelyik folyamatot
tudatosabban, mások kevésbé tudatosan élik meg, s ennek utólagos megítélést is sok minden
alakíthatja. Fontos tény az elemzés szempontjából, hogy a már középiskolába bekerült, ilyen
értelemben a folyamaton túl lévő gyereket kérdeztünk, akik emlékeik alapján, de már „biztos
helyről” válaszoltak a kérdésekre. Így lehet például az, hogy az üzemi, gyári
munkakörülmények sokkal inkább befolyásolták a szakiskolai tanulókat a döntés során
(az adatok alapján), akik azóta szembesültek választásuk tartalmával,
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következményeivel, míg a szakközépiskolások oly távol kerültek tőle, hogy nem érzik
relevánsnak azokat.
Fontos megállapítani továbbá, hogy a pályaválasztási folyamat a valóságban nem
ragadható ki az oktatási és társadalmi rendszer, valamint a tanuló, mint egyén életútja
összefüggéseiből, azt egészében kell látnunk, hiszen a tanulókat az általános iskola alatt
folyamatosan érik azok a hatások, melyek később befolyásolják útjukat, pályájukat,
választásukat. Mindazonáltal a mélyelemzés segítségével sikerült egymáshoz hasonuló
vélemény-klímákat, gondolat-együttjárásokat feltárni.
Kutatásunk egyik legfontosabb tapasztalata pont e fenti gondolat, hogy egyrészt a
pályaválasztás nem egy esemény, hanem egy elhúzódó folyamat, nem direkt, sok
tekintetben inkább determinisztikus választási lehetőség inkább a középiskola kategóriáján
belül nyílik a tanuló számára, oda azonban főként az általános iskolai előmenetel vezet.
Meghúzódik mögötte és végig hatással van rá a családi háttér, a szülők támogatása,
rálátása, segítsége, a megszerzett jegyek, tapasztalatok, mely végül egy szűk
keresztmetszetet ad, mint választási lehetőség a tanuló számára.
Másrészt pedig a pályaválasztás abban az értelemben sokkal inkább esemény, mint
folyamat, hogy jelenlegi formájában nagymértékben eltér az ideáltipikus, minden
szempontból mérlegelt esettől. A tanuló minimális információgyűjtés után meghozza
választását, megállapítja az iskolák és szakok sorrendjét, és ezt főként addigi érdemjegyei
alapján teszi. Minden középiskolát választóban megfogalmazódnak ugyanazok a
kérdések, melyek főként az elérhető fizetés, a munkakörülmények, elhelyezkedési
esélyek, és ezek függetlenek attól, hogy a tanuló melyik iskolatípusba jelentkezik.
Kutatásunk tapasztalata szerint a kérdés a választások és kényszerpályák mentén kap
bővebb értelmet, ez az a dimenzió, melyről a tanuló számára a pályaválasztás szól. Van,
akivel csak úgy megtörténik, és van, akinél tudatos folyamat és azt, hogy kinek az
esetében melyik zajlik le, nagymértékben meghatározza a társadalmi státusz, a családi
háttér, és látható, hogy a magasabb státusz gyakrabban ad lehetőséget a választásra, az
alacsonyabb rétegben pedig inkább a kényszerek meghatározóak.
Látható továbbá az is – a fentiektől nem függetlenül - hogy a szakközépiskolai tanulóknak
differenciáltabb jövőképe van, amelyben több elem jelenik meg, az anyagi értékek, család,
presztizs, és továbbtanulás között egyenletesebb eloszlás tapasztalható, mint a szakiskolai
tanulóknál. Ez utóbbiak jövőképében ugyanis főleg az első három elem jelenik meg, azok
azonban dominánsabbak, mint szakközépiskolás társaiknál.
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A kutatás folytatásaképpen érdekes lehet ugyanezen fiatalokkal 18 éves kor, a kimenet körül
lefolytatni egy vizsgálatot arról, hogy hogyan látják utólag választásaikat, illetve miként
érvényesültek a kényszer nyújtotta helyzetben.
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3. Pályaorientáció: gondolatok és javaslatok
Az utóbbi évtizedek társadalmi-gazdasági változásainak egyszerre oka és következménye az a
jelenség, hogy egész szakmacsoportok követelményrendszere és tartalma változik meg
nagyon rövid idő leforgása alatt. Ennek eredményeképp a munka világa folyamatosan
átalakulófélben van, melynek során hagyományos szakmák tűnnek el, vagy változnak meg
gyökeresen, ezzel párhuzamosan újabbak jönnek létre; és mindezek kombinációiból pedig
számtalan új munkaforma jelenik meg életünkben. A műszaki-technikai fejlődés pedig
további változásokat sejtet a közeljövőre nézve is, amik akár magának a szakma fogalmának
újraértelmezését is szükségessé tehetik. Egyre nagyobb biztonsággal jelenthető ki mindezek
alapján, hogy a 21. század során a munkavégzés egyre kevésbé fog stabil szerkezetű szakmák
keretein belül történni. Ehelyütt fölösleges volna e változásokat morális szemszögből
értékelni, egy azonban biztos: akárhonnan nézzük is, a gazdaság újabb és újabb igényei
nyomán megjelenő új élethelyzeteket alapvető környezeti feltételekként, nehezen kikerülhető
szükségszerűségekként kell kezelnünk.
Emiatt elengedhetetlen tehát az, hogy ezeknek a változási folyamatoknak a természetével
mind jobban tisztában legyünk, hogy a munkaerőpiacról mind több információval
rendelkezzünk, különben kevés eséllyel tudunk ezen átalakulások előidézte kihívásoknak
megfelelni.
Nem kétséges, hogy ebben a helyzetben az oktatás, a képzés szerepe kulcsfontosságú, hiszen
általa csatornázódhatnak be mindennapjainkba az új eljárások és követelményrendszerek; s ez
jelentheti a legnagyobb segítséget a környezetünkben való biztos eligazodásban. Mindezek
miatt a korábbiaknál nagyobb hangsúly helyeződik manapság a pályaválasztásra, amit csak
tovább erősít az a tény, hogy nemcsak a munkaerőpiacon végbemenő változásokat nehéz
nyomon követni, hanem az egyre jobban felduzzadó képzési kínálat megannyi elágazását és
lehetőségét sem könnyű pontosan kiismerni.
Ezek miatt válik egyre megkerülhetetlenebbé a hatékony pályaválasztás kérdése. A tévesen
megválasztott iskola, szakma vagy felsőfokú tanulmányok egyéni, családi és pénzügyi
problémákat idézhetnek elő. Ezenfelül a szakmatanulás terén hozott, helytelennek bizonyuló
döntések jelentős képzési költségekkel járnak, egyúttal pedig össztársadalmi és
nemzetgazdasági károkat is okoznak.
E kellemetlen mellékhatásokat mindenekelőtt a kellő hatékonysággal működő
pályaorientációs tevékenységgel lehetne a leghatékonyabban megelőzni. A feltételes mód
használatából következik, hogy meglátásunk szerint hazánkban jelenleg a pályaorientáció
intézménye távol áll attól, hogy a fent említett problémáknak hatékonyan elejét tudná venni,
azaz nem teremt tényleges kapcsolatot az iskolahasználók (gyerekek, szülők) és a
munkaerőpiac között.
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Sokan és sokféleképpen definiálták már a pályaorientáció fogalmát, valamint azt, hogy mit
értenének hatékony pályaorientáció alatt. A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy
körbejárjuk a pályaválasztás hazai helyzetét, említést téve intézményi hátteréről, történeti
perspektívából szemlélt sajátosságairól, jelenlegi működési zavarairól; valamint arról, hogy
működését miképpen lehetne hatékonyabbá tenni.

3.1. A pályaválasztás hazai története
A rendszerváltást megelőzően az emberek pálya- és szakmaválasztása a maitól alapvetően
eltérő erőtérben történt. Mielőtt ennek részleteiről szólnánk, sietünk kijelenteni, hogy az
intézményesített pályaválasztási tanácsadás, mai fogalmakkal élve pályaorientáció, jóval
csekélyebb szerepet töltött be a tényleges pályaválasztásban, mint amit ma elvárnak tőle. Mai
elvárásainkat ugyanis – elsősorban – az mozgatja, hogy a pályaorientációban szeretnénk
megtalálni az eszközt, amely a munkaerőpiaci igények, az emberek (tanulók és szüleik)
törekvései, jövőképei és az önálló intézményi törekvéseket (is) képviselő közép- és felsőfokú
intézmények között összhangot teremt, a szakképzés szerkezetét, tartalmát, a kibocsátás
mennyiségét, és nem utolsósorban a tanulók szándékaik szerinti munkaerőpiaci felkészülését
illetően.
A rendszerváltást megelőző 100 évben- egy-egy jelentősebb - természetesen
megrázkódtatásokat okozó - iparosítási, modernizációs beavatkozástól (győri program,
szocialista ipartelepítés az 50-es évek elején, az ipar kitelepítésének, telephelyek létesítésének
programja a 60-as évek végén, 70-es évek elején) eltekintve egy-egy térség vállalatai,
foglalkoztatói és annak lakossága között tartós, évtizedekre visszanyúló és előretekintő
organikus kapcsolat volt, mind társadalmi, mind foglalkoztatási szempontból. Ez azt
jelentette, hogy a lakosság számára általánosan ismertek voltak a környezetükben lévő
munkahelyek, az ott gyakorolt szakmák, az iskolai képzés útján, vagy a munka közben
elsajátítható gyakorlat útján megszerezhető munkaköri pozíciók, a bejárható karrier-utak, az
egyes pozíciókhoz kapcsolódó pozitív és negatív értékek, melyeket a környező társadalom
„termelt ki”. Ismertek voltak a munkakörökhöz kapcsolt keresetek, és hozzávetőleg az ennek
alapján kialakítható életforma is. Természetesen hierarchikusan építkező helyi társadalmak
voltak ezek, amelyekben az egyes rétegek, képzetlen és képzett munkások, munkavezetők,
(előmunkások), közép- és felsőszinten képzett műszaki-, vagy gazdasági szakemberek, vagy
éppen a hivatalnokok és a tanárok társadalmi csoportjainak reprodukcióját belső-organikus, és
külső mechanizmusok szabályozták. Ez azt jelentette, hogy az egyének, családok természetes
„fölfelé” törekvéseinek külső korlátokat szabtak a tanulás közvetlen és közvetett költségei, és
maga a munkaszervezet által megjelenített igények, valamint a munkaerő-kereslet. A belső
szabályozó mechanizmusok már jóval összetettebbek voltak. Közéjük tartoztak a családok
gyermekeik tanulási képességeire, majdani elhelyezkedési esélyei megítélésére, a családi
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biztonság megtartására, a társadalmi helyváltoztatás realitására vonatkozó viszonya, melyek
kialakítását a helyi társadalmi és az iskolai környezet segítette egyetértő vagy rosszalló
ítéleteivel.
Fontos, hogy a helyi társadalmak - még a nagyvárosokban is - a vállalatok köré szerveződtek
(ugyanezt a pozíciót foglalták el a TSZ-ek is), ahol a munka társadalmával, egy-egy
szakmával kapcsolatos tapasztalat a gyerekektől a felnőttekig könnyedén terjedt, ahol a
gyerekek számára nemcsak (pl. szülői) elbeszélés alapján vált megismerhetővé a
munkatevékenység, és az a munkaszervezeti közeg, szabály- és kapcsolódó jutalmazási
(büntetési), előrelépési rendszer; hanem saját élményen keresztül is: nyári munkák, szülők
meglátogatása, stb. révén.
De még ennél is fontosabb szerepe volt a család és közvetlen környezete értékrendjének (ill.
annak szelíd vagy kényszerítő erejének), amellyel gyermeke jövőjét, döntéseit meghatározta.
A vállalat és a szakképző iskola közötti kapcsolat megteremtéséért nem kellett erőfeszítéseket
tenni, hiszen eredendően a vállalatok hozták létre a szakképző intézményeket, saját dolgozóik
adták a tulajdonképpeni szakképzést, amely így – a helyi gyakorlattal együtt – különösebb,
tervezett, tananyagosított szándékosság nélkül is sugározta a munka világának egészét: vagyis
elmondható, hogy a legtökéletesebb szocializációs térként működött.
A 70-es években kezdődött meg ezeknek az iskoláknak az önállósodása, de a tényleges
kapcsolat csak lassan lazult, átütő mértékben inkább csak Budapesten.
Ne értse félre az olvasó, nem kívánjuk mindezt sem idealizálni, s különösen nem hisszük,
hogy bármi visszaforgatható lenne. Azt azonban állítjuk, hogy az említett szocializációs és
„pályaorientációs” csatornák azóta elenyésztek, helyükbe nem léptek más gyakorlatok;
következésképp az általuk képviselt, korábban betöltött életpálya-tervezési minták
hiányoznak.
Említettük tehát, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója előtt a pályaorientáció, ill. a
pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek a maitól alapvetően eltérő erőtérben történtek. Itt
mindenekelőtt arra céloztunk, hogy a pályaválasztással kapcsolatos döntések organikus
mechanizmusok segítségével születtek meg. Azaz mindenekelőtt szociális-társadalmi
környezetből – ami a munka világával a mainál sokkal szorosabb kapcsolatban állott –
automatikusan érkező ingerek voltak a legnagyobb befolyással a szakma- és iskolaválasztásra.
Intézményesen működő pályaválasztási tanácsadás természetesen ebben az időben is
működött, de nem nehezedett rá annyi funkció, mint amennyinek ma meg kellene felelnie.
Az iskolákban az ún. pályaválasztási felelősök az egyes szakmák, méginkább az egyes
üzemek bemutatásával igyekeztek a tanulóknak képet adni a munka világáról. Az iskolán
kívül működő pályaorientációt pedig a hatvanas évekre kiépülő beiskolázási és
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pályaválasztási tanácsadást biztosító intézményrendszer biztosította. A pályaválasztás előtt
állókat a hetvenes évektől már pszichológiai és pedagógiai tanácsadás is segítette a döntéselőkészítésben, melyet – az iskolákhoz kijárva – a pályaválasztási intézetek pszichológusai
látták el. A pedagógiai tanácsadást - nem főfoglalkozásban - az iskolában végezte az iskola
egyik tanára, valamint a megyei pályaválasztási tanácsadó intézetből kijáró pedagógus.
Munkájukat az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet koordinálta. A nyolcvanas évektől
a feladat megnövekedett fontossága miatt a Művelődési Minisztérium hatáskörébe került.
Az Országos Pedagógiai Intézet lett a szolgáltatás irányítója, a közvetlen feladatellátást pedig
a megyei pedagógiai intézetek végezték. Az említetteken kívül pedig az általános- és a
középiskolákban az osztályfőnöki órák során, ill. az esetleges pályaválasztási szakkörökön
elhangzottak segítették a fiatalok döntését - nem megfeledkezve természetesen arról a már
többször említett tényről, hogy a családon belüli, pályaválasztást segítő információáramlásnak
ekkor még a mainál sokkal nagyobb hagyománya volt.
Összességében elmondható tehát, hogy a nyolcvanas évekkel bezárólag a pályaválasztás
kérdése nagyobbrészt a családok „belügyének” számított, amennyiben az iskola- és
szakmaválasztás előtt álló fiatalok elsősorban a környezetük (mindenekelőtt családjuk és
társadalmi mikroközösségük) befolyására orientálódtak egyik vagy másik foglalkozás felé. Az
iskola ehhez csak a kereteket biztosította, a már említett pályaválasztási tanácsadás
formájában, de a tényleges döntések zöme nem ennek hatására született meg; azaz az iskola
szerepe a pályaválasztási döntésekben kismértékűnek volt mondható.
Az alábbiakban e jelenség alapvető megváltozásának leírására szentelünk néhány gondolatot.

3.2. Pályaorientáció az iskola fogságában - a pályaválasztási döntések
erőtere
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján bekövetkező változások alapjaiban változtatták
meg az addig kialakult rendszernek a működését. A rendszerváltással megszűnő állami
vezérlésű gazdaság helyébe lépő piacgazdaság azt eredményezte, hogy az addigi gazdasági
mechanizmusok megszűntek és összeomlottak, ennek következtében az addig jól ismert és
kiszámítható munkaerőpiaci viszonyok is egyik pillanatról a másikra átalakultak. Ezzel pedig
értelemszerűen együtt járt az is, hogy az emberek elveszítették azokat az igazodási pontjaikat,
amelyek alapján korábban tájékozódni tudtak a munka világában; és hirtelen minden fogódzó
nélkül találták magukat egy érthetetlen folyamatokkal együtt járó erőtérben.
Ennek következtében - az oktatás/képzés-igazgatás szemében - nagyobb jelentőséget kapott
az, hogy ebben az újszerű világban lehetőleg minél kisebb kockázattal legyenek meghozhatók
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a pályaválasztással kapcsolatos döntések. Ez – a már említett, gyorsan változó
foglalkozásszerkezet, valamint az elburjánzó képzési kínálat miatt – egyáltalán nem könnyű.
Az mindenesetre megállapítható, hogy a pályaválasztást illetően megváltoztak, eltolódtak a
súlypontok: a hangsúlyt az informatív pedagógiai munkára, személyiségvizsgálat
fontosságára, az egyéni képességek felmérésére és az arra épülő tanácsadás programjára
helyezték. Az általános iskolákban pálya- és iskolaválasztási tanácsadást végeznek az
osztályfőnökök és a pályaválasztási felelősök. A gimnáziumok és részben a szakközépiskolák
is, elsősorban a továbbtanulásra készítenek fel, és pályaválasztási segítséget igyekeznek
nyújtani, ami még mindig elsősorban írásos és szóbeli tájékoztatáson alapul. Szólni kell arról
is, hogy az elmúlt majd’ két évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg a for-profit
pályaválasztási tanácsadók, ill. szolgáltatók is, amelyek változatos tevékenységekkel
(iskolaválasztási tanácsadástól a karriermódosításban nyújtott segítségig) próbálnak a
választás előtt állók számára tanácsokat nyújtani, a maguk számára pedig helyet találni a
piacon.
A rendszerváltás utáni új oktatási törvények 1993-ban jelentek meg. A közoktatási,
szakképzési és felsőoktatási törvények mindegyike az Alkotmánnyal összhangban garantálja a
szabad munka- és pályaválasztás lehetőségét mind a tanulók/ hallgatók, mind azok szülei
számára. Ezek a törvényekben lefektetett lehetőségek azonban a legtöbb esetben nem mennek
túl az egyszeri, informatívnak és mélyrehatónak semmiképpen sem nevezhető tájékoztatáson.
Az 1995-ös első Nemzeti Alaptanterv a közoktatás 1-10. évfolyamain az életvitel és
gyakorlati ismeretek című műveltségterületbe, törzsanyagba integrálva tette lehetővé a
pályaorientáció „hivatalos” megjelenését az iskolákban. Elmondható, hogy az alaptanterv első
változata fogékonyságot mutatott mind az életútszemlélet, mind a többszöri döntési lehetőség,
ill. szükségszerűség megjelenítésére a tanuló majdani életútjában; amennyiben céljai között az
egyéni adottságok föltérképezése mellett a munka világának mind alaposabb megismertetését,
ill. ezek összehangolását vélték kulcsszerepbe juttatni; amellett, hogy az életútszemlélet
jegyében a kényszerű, vagy tudatos pályamódosítás tényét is kiemelten kezelték.
E törekvések ellenére sem állítható az, hogy a pályaorientáció intézménye stabilizálódott
volna az iskolákban, sőt a 2000-ben bevezetett kerettanterv pl. a szakiskolák számára
opcionálissá tette a pályaorientációt.
A magyar kormány 2007-ben fogadta el az uniós célkitűzésekkel (Recommendation of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for
Lifelong Learning (2006/962/EC) harmonizáló NAT-ot, amely számos kulcskompetencia (pl.
anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia,
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony tanulás, öntanulás,
szociális és állampolgári kompetencia, stb.) fejlesztését irányozza elő.
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A pályaorientáció ugyan megmarad a NAT-ban foglalt fejlesztési feladatok közül,
ugyanakkor számos olyan feladat között jelenik meg, amelyekben az orientáció eleve érintett
volt, így félő, hogy ez az iskolai funkció hangsúlytalanná válik. Emellett sokakban komoly
aggályként merül fel, hogy a magyar iskolákban az elmúlt tíz évben különböző formákban
megjelent pályaorientáció a jogszabályi támogatás elveszítésével hogyan tud megkapaszkodni
az amúgy is túlzsúfolt iskolai életben.
Abban mindenesetre egyetértés mutatkozik az érintettek körében, hogy milyen tartalmakra,
tudáselemekre és kompetenciákra kell, hogy épüljön a pályaorientáció. Ezek között a
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének képessége; a társadalmi
beilleszkedéshez szükséges szociális és társadalmi kompetenciák állnak az első helyen.
Emellett a társadalmi-állampolgári kompetenciák is kiemelt hangsúlyt kapnak, úgy, mint a
jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő állampolgár, az öntudatos
fogyasztó; valamint a gazdasági területen szükséges alapkészségekkel való rendelkezés is (pl.
a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, az ún. cselekvési kompetenciák).
Az előzőekben láttuk tehát, hogy az elmúlt két évtizedben a pályaválasztás kérdése alapvetően
az iskolák falai közé szorult, azaz a közoktatás nemcsak a kereteit adta meg a
pályaorientációnak, hanem annak jóformán egyedüli letéteményesévé is vált. A
korábbiakban láttuk, hogy a rendszerváltást megelőző évtizedekben ez egyáltalán nem volt
így.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója előtt, amint már említettük, egy „természetes
organikus”, informális pályaorientáció működött a társadalomban. Ez alapvetően azt
jelentette, hogy a gyerekek-fiatalok egy olyan környezetben szocializálódtak, amely elegendő
minőségű és mennyiségű ingert bocsátott ki magáról ahhoz, hogy a pályaválasztásra készülők
számára ne okozzon gondot a „hogyan tovább” kérdése. Ezek az ingerek több összetevőből
álltak össze.
Egyfelől nagyon meghatározó volt a családi közvetítés szerepe, aminek segítségével a
gyerekek meglehetősen jól megismerhették családtagjaik foglalkozását, és egyáltalán nem
utolsósorban az ehhez a foglalkozáshoz tartozó életkörülményeket.
Másfelől jelentős szerepet töltöttek be a vállalatok, hiszen a szakképzés többnyire a
vállalatok fennhatósága alá tartozott, azaz ők szervezték meg a tanműhelyeket, és gyakorlat is
az ő üzemeikben zajlott.
Ezt a két „csatornát” az oktatási rendszer csak kiegészítette, azaz a mai értelemben vett
direkt (vagy annak tervezett) pályaorientációnak nem az iskolák voltak a színterei. Mindezek
alapján elmondható, hogy a gyerekek természetes módon ismerték meg a termelő társadalmat,
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egész egyszerűen azáltal, hogy sokkal jobban betekintést nyerhettek a munka világába, mint
mai társaik.
Ez az organikusnak nevezhető kvázi-pályaorientációs rendszer a nyolcvanas-kilencvenes
évek fordulójának társadalmi-gazdasági változásaival összeomlott.
A piacgazdaság megjelenésével eltűntek azok a fogódzók, amelyek segítségével korábban
könnyen kiszámítható volt egy-egy szakma által nyújtott jövőkép; ezáltal a lakosság egyre
kevésbé volt képes (és alig képes ma is) tájékozódni a munka világával kapcsolatos
kérdésekben. A szakmai kultúrák családi közvetítése lényegét tekintve teljesen
marginalizálódott., mivel a gazdasági átalakulás folyamán, szülők százezrei váltak
munkanélkülivé, és/illetve kényszerültek új munkahelyekre - elveszítve korábbi
kapcsolataikat, az állami nagyvállalatok megszűnésével gyakorlatilag az oktatás, ill.
szakképzés kapcsolata is elveszett a munkaerőpiaccal.
Ráadásul az „új” és gyorsan változó gazdasági szereplők a legminimálisabb támpontokat sem
nyújtják a társadalom, ill. szűkebb társadalmi környezetük számára. Kérdéses, hogy ennek
fontosságát miért nem ismerték még föl.
Mindezek eredményeként a pályaválasztásban korábban csak jóformán kiegészítő szereppel
bíró iskolák nyakába zúdult a pályaorientáció teljes egésze.
Kerettantervek, pedagógiai elvek, egyéni képességfelmérő módszerek kidolgozását és
gyakorlatba ültetését tartják ma szükségesnek annak a feladatnak az ellátásához, ami – mint
ahogyan korábban leírtuk – korábban természetes úton történt meg. Nagyon úgy fest azonban,
hogy ezen direkt eszközök segítségével sem képes az oktatási rendszer hatékonyan ellátni a
pályaorientáció terén reá háruló feladatokat.
Ez mindenekelőtt azon mérhető le, hogy rengeteg a pályaelhagyó, hogy sokan még az iskolásévek alatt lemorzsolódnak; és alapvetően, hogy még csak közelítőleg sincs megfelelés az
iskolák képzési kínálata és a vállalatok tényleges igényei között. Ennek a meg nem felelésnek
számos oka van, amelyek közül a legfontosabbakat mindenképpen meg kell említenünk.

3.3. A kékgalléros szakmák radikális presztízscsökkenése
Láttuk, hogy a rendszerváltással párhuzamosan megszűntek azok a lakosság számára
orientációs pontokként működő társadalomszervező erők, amelyek segítségével az emberek
képesek voltak legalább a közeli jövőbe előretekinteni, s amelyek segítségével – többek
között – a munka világában is képesek voltak valamennyire eligazodni. Mindez elsősorban a
gazdasági átalakulásnak volt köszönhető, aminek volt egy másik, legalább ugyanekkora
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hatású következménye is, nevezetesen, hogy a piacgazdaságra való átállás mindenekelőtt a
kékgalléros szakmákat érintette a legérzékenyebben. Az e szakmákat érintő súlyos, addig
példátlan munkanélküliség lett hovatovább az egyetlen olyan - negatív - fogódzó a
pályaválasztást illető döntések meghozatalakor, amely a legnagyobb súllyal esett (és esik ma
is) latba: az, hogy a szülők negatív (munkanélküli) tapasztalataik reprodukcióját elkerülendő
minden erővel fehér- vagy legalábbis szürkegalléros foglalkozások felé igyekeznek terelni
gyermekeiket. Ennek következtében a társadalom számára a szakmákat illetően egy új
presztízsszerkezet körvonalai rajzolódtak ki, amelyben a kékgalléros szakmák
megbecsültsége lehetetlenül alacsony szintre süllyedt le.
További súlyos probléma, hogy a közoktatás tovább erősíti és túlhangsúlyozza a
fehérgalléros szakmák „felsőbbrendűségét”, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy
napjainkban a fizikai munkák jellege is folyamatosan változik, nap mint nap új technológiák
jelennek meg, és ennek következtében a kékgalléros szakmákban is egyre több és
bonyolultabb tudáselem jelent kihívást, amely értéke ugyan nem kétségbe vonható, azonban a
kisebb-nagyobb vállalatok nem fogalmazzák meg kellő hangsúllyal és hangerővel a
körülöttük lévő társadalom számára is hallhatóan, érthetően. Ezt tetézi az iskola, a
pedagógusok – különösen a közismereti tanárok- tájékozatlanságra épülő beszűkült
értékrendje, amely nem képes befogadni a más irányú érdeklődést, fontosabbnak,
értékesebbnek tartja a diákok tantárgyi elköteleződését, mint azt, hogy a - természetszerűleg
különféle beállítódottságú, felkészültségű, készségekkel rendelkező diákok megtalálják saját
képességeiknek és készségeiknek megfelelő helyüket a tudás, a gyakorlat, s végül a munka
világában.
Különösen feltűnő, hogy az iskola – általános- és középiskola egyaránt – nem teremt hidat a
környezetünkben végbemenő, a tanulók érdeklődését megragadó műszaki-technikai
változások és az oktatási programok között. Így nem is hangsúlyozza, milyen fontos ez az
érdeklődés, és ami még nagyobb hiányosság, nem teszi lehetővé, hogy a tanulók, saját
érdeklődésük alapján „csinálva tanulhassák” mindezt; szellemileg és manuálisan is örömöt
lelhessenek és kipróbálhassák magukat érdeklődésük tárgyán. Ha úgy tetszik tehát, az oktatás
figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a műszaki-termelő foglalkozások is lehetnek nagy
szakértelmet, speciális készséget igénylő, társadalmi megbecsültséget kiérdemlő szakmák.
Ugyanis az iskola még a szakmákra való felkészítést is túlságosan elméleti oldalról közelíti
meg, ami nemcsak amiatt szomorú és káros, mert egy szakmát nagyon nehéz elméleti
módszerekkel megszerettetni-megismertetni a gyerekekkel, hanem amiatt is, hogy ez a
gyakorlat a fiatalok világképének beszűküléséhez vezet; amiből teljességgel hiányozni fog
sok olyan tudás és gyakorlat, amely közelebb visz a fizikai és szellemi munkák tárgyához.
Ez pedig a gyakorlatias, műszaki-technikai világ teljes leértékelését jelenti, annak ellenére,
hogy a jelen-, és jövőbeli foglalkozásszerkezetben arányuk fokozatosan növekszik.
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Kétségtelen, hogy az általános, majd a középiskola nagy súlyt helyez – bármely tantárgyról is
legyen szó – a fogalmi, elméleti képzésre, talán e keretek között még a kreativitás
fejlesztésére is. De nem helyez súlyt a manualitásra, azaz a tényleges „csinálásra”, és így nem
is fejleszti ki e készségeket, képességeket. Pedig a műszaki-technikai világ ugyan elméletileg
leírható, de mégiscsak tárgyiasult formákban jelenik meg. Érdekességként, hogy miként
működik, de ez a mindennapi ember számára tárgyi megjelenés nélkül érdektelenné válik.
Gyerekek és felnőttek számára egyaránt különösen érdekessé akkor válik, ha maguk
csinálhatják, ha képessé válnak rá, ha saját munkájuk eredményét látják benne.
Ezt az összefüggést még erősebben kell hangsúlyozni a hátrányos helyzetű, alacsony fogalmi
szinten álló, otthonról magukkal keveset hozott tanulók esetében, akik már kudarcot vallottak
(utcai beszédstílusra váltva: lepattantak az iskolai képzésről) az elméletközpontú képzés terén
és még –vagy soha- nem volt módjuk arra, hogy gyakorlat oldaláról közeledjenek a világhoz.
Azért különösen abszurd helyzet ez, mert amúgy a társadalom - benne az iskolával - őket
„csak” munkásként tudja elképzelni, miközben azon sajnálkozunk, hogy mindenki menedzser
akar lenni.

3.4. Javaslataink a pályaorientációval kapcsolatban
Az eddigiekből kitűnt, hogy a magunk részéről nem tartjuk sikeresnek a jelenleg honos hazai
pályaorientációs gyakorlatot. Véleményünk szerint a pályaválasztás intézményrendszere
számos olyan alapvető problémával küzd, amelynek továbbélése a nemzetgazdaság számára
már a közeljövőben érzékelhető károkat fog okozni (nem mintha anomáliáinak harása jelenleg
nem lenne érzékelhető); mindenekelőtt jelentős számú frusztrált, alulmotivált, rossz
munkavégző képességű pályakezdő képében. Elengedhetetlennek tartjuk tehát, hogy a
pályaorientáció intézményeinek feladatát mihamarabb újraértelmezzék.
A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy
hiányosak, emellett az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs
szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz. Mindez
megnöveli a képzés során megfigyelhető lemorzsolódást, valamint a sikertelen
pályaválasztások számát. További „eredménye” a rendszernek az, hogy nagyon magas
azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására
éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem
kielégítően hasznosulnak.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a jelenségeknek a megváltoztatásához nagyon hosszú időre van
szükség, még akkor is, ha az egyes beavatkozásokat teljes szakmai konszenzus segíti elő.
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Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy-egy fejlesztő beavatkozást milyen nehéz „szülés” előz
meg. Célunk nem is lehet más, minthogy észrevételeinket mind többen megismerjék, és arra
alkalmas helyeken és módon megvitassák. Ehelyütt nem másra vállalkozunk tehát, minthogy
egyrészt a Székesfehérváron végzett kutatásunk során megfigyeltekre, másrészt pedig a
szakmánk gyakorlása során fölhalmozott tapasztalataink alapján néhány javaslatot
fogalmazzunk meg a gróf Széchenyi István TISZK érintettjei számára (is).

3.4.1. Az iskolák szerepe a pályaorientációban
Ha a magyarországi pályaorientáció mai állapotát akarjuk szemrevételezni, akkor elsők között
lehet megemlíteni, hogy a szakmaválasztás még napjainkban is összemosódik az
iskolaválasztással. Mindez annak a felfogásnak a szimptómája, amelyik a pályaválasztást
„egyszeri aktusnak” és jellemzően egy adott életkorhoz köthető élethelyzetnek és kihívásnak
tekinti; s nem számol sem azzal, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű előzetes tudás
(élmény, tudás, ismeret, elkötelezettség, alkalmazkodó készség) nélkül ez az „egyszeri”
döntés szükségszerűen nem lesz kellően megalapozott, sem azzal, hogy az életpálya során a
képességek, készségek, a tanulási és gyakorlatszerzési hajlandóság éppen úgy változnak, mint
ahogy maga a munkaerő iránti kereslet is.
Azaz a rövidtávon értelmezett pályaválasztási döntések, a dolog természetéből adódóan,
nagyon nagy százalékban nem lesznek sikeresek. E problémának a felismerése nyomán a
nemzetközi, de még a hazai irodalomban is, már a nyolcvanas évektől kezdve megváltozott a
kérdés alapvető szakkifejezése: az „egyszeri döntésre” utaló pályaválasztás szót fokozatosan
fölváltotta a hosszútávú tevékenységre utaló „pályaorientáció” kifejezés. Úgy fest azonban,
hogy hiába ismert ez a probléma a hazai szakemberek előtt, ez a tudás az oktatást ténylegesen
formáló politikába már nem tud becsatornázódni. Ez pedig azt eredményezi, hogy a
pályaorientáció intézményes feltételei csak részben adottak, s azokat is csak korlátozott
mértékben képesek használni azok, akiknek eredeti szándék szerint igénybe kellene azokat
venniük: a gyerekek és szüleik.
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy véleményünk szerint a sikeres pályaorientáció alapját
az idejében elkezdett életpálya-építés adja. Ez a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a
gyerekeket már általános iskolás korukban olyan ingerek kell, hogy érjék, amelyek reflektálttá
teszik számukra a körülöttük megtapasztalható világot, és amelyek segítségével el tudják
helyezni magukat szűkebb és tágabb társadalmi környezetükben egyaránt. (A korábbiakban
láttuk már, hogy a pályaorientáció az életpálya-építésnek csak egy részét jelenti.)
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Elsőként tehát azt kell elérni, hogy a gyerekek számára már általános iskolás éveik
elején megkezdődjék az a folyamat, amelynek segítségével egyre több ismeretre tesznek
szert környezetük működésével, értékeivel kapcsolatban, azaz amely tudás birtokában
reflektált viszonyt alakíthatnak ki arról, hogy alapvetően milyen tudásra van szükség az
életben való boldoguláshoz. Ebbe éppúgy beletartozik az, hogy megtanulják az önellátáshoz
szükséges készségeket, mint az, hogy megismerik több szakma gyakorlásához szükséges
kompetenciákat. Ennek értelemszerűen része kell, hogy legyen a jelenleg elhanyagolt műszaki
foglalkozások ismerete is, amely szakmák alacsony megbecsültsége már az alapfokú
oktatásban megjelenik. (Erre a kérdésre a későbbiekben még visszatérünk.)
A pályaorientáció nem lehet tehát egy egyszeri döntésekként jellemezhető „tevékenység”,
hanem egy hosszútávú, szisztematikusan fölépített és következetesen végrehajtott cselekvésfolyamatnak kell lennie. Véleményünk szerint csak ennek segítségével lehetséges az, hogy a
fiatalok egyre bővülő ismeretekre tegyenek szert, mindenekelőtt a munka világával
kapcsolatban, amelyek birtokában tízes éveik közepén-végén nagy biztonsággal hozhatják
meg továbbtanulási/pályaválasztási döntéseiket.
Ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy az általános iskola elejétől fogva szükségesnek
látjuk egy olyan törzsanyag meglétét, amely biztosítja, hogy a gyerekek találkozzanak a
mindennapi élet, a társadalmi környezet felől érkező ingerekkel, s amelyek egyben azt is
lehetővé teszik, hogy reflektált kapcsolatot alakíthassanak ki vele. Szerencsére ennek
szükségessége nemcsak számunkra egyértelmű, hanem a politikaformálók között is
egyetértésre talált, ezt jelzi, hogy az oktatási tárca az év elején életre hívta a – mai nevén –
Nemzeti Pályaorientációs Tanácsot, amely sok egyéb más mellett a közoktatás egészén (1-12
évfolyamokon) végighúzódó pályaorientációs szisztéma megvalósításán munkálkodik. E téren
mindenekelőtt az lesz a legnagyobb probléma, hogy a különböző tárgyakba (pl. technika,
osztályfőnöki) „beleerőszakolt” pályaorientációnak új helyet találjanak az iskolák
órarendjében.
Említettük már, hogy véleményünk szerint a közoktatásban (tehát sem az általános-, sem a
középiskolában) lényegében egyáltalán nem helyeződik hangsúly a gyerekek manuális
képességeinek fejlesztésére, amennyiben még az erre hivatalosan „kijelölt” technikaórák
keretén belül is a ténylegesen praktikus tevékenységekkel szemben túlságosan is az elméleti
megközelítés dominál. Ez a gyakorlat nem teszi lehetővé, hogy a gyerekek természetes
kapcsolatba lépjenek a matériákkal, és megfosztja őket attól, hogy kedvező benyomás
alakulhasson ki bennük a műszaki-fizikai munkákról; s egyben igen jelentős gátat emel a
műszaki pályák felé való vonzódás elé. Emiatt azt tartanánk üdvösnek, ha a technikaórákon
átadni kívánt tudáselemekről leválasztanák, és csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben
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tartanák meg az elméleti kereteket; minél több teret engedve ezzel a tényleges gyakorlati
tevékenységeknek, amely során - nem csak a nagy számok törvényének köszönhetően nyilvánvalóan akadnak majd olyan diákok, akik számára vonzónak bizonyul a technikaiműszaki világ; s akiket, ha ebben a „vonzalmukban” pozitívan megerősítenek, akkor nagy
eséllyel próbálnak majd a műszaki pályák irányába gravitálni.
Ezzel szorosan összefügg az, hogy az iskola nem elégedhet meg azzal, hogy pusztán
képességeket, készségeket (pl. egyes eljárásokat, az anyaggal való bánás módját) adja át
diákjainak. Az előző bekezdésben érzékeltettük azt, hogy az általános iskola túlságosan is
csak az elméleti képességek és készségek kibontakoztatására koncentrál, és még a „praktikus”
dolgokat is elméleti oldalról közelíti meg; ezzel párhuzamosan azt szorgalmaztuk, hogy a
technikaórának a tanulók manuális készségeinek és anyagismeretének fejlesztése kell, hogy
célja legyen, ahol a körülöttünk lévő világot gyakorlatiasan lehetne – szó szerint –
modellezni.
Ezzel együtt a (technikai) készségek és képességek kibontakoztatása önmagában még nem
sokat ér. Ki kell egészülnie egy sor olyan tudáselemmel, mentalitással, ami pályakezdőként
képessé teszi a fiatalt arra, hogy képes legyen beilleszkedni egy munkaszervezetbe, hogy
együtt tudjon dolgozni kollégáival, hogy az elemi munkavégző képességeknek,
munkamorálnak a birtokában legyen. A munkáltatók ugyanis nemcsak azt várják el egy új
belépőtől, hogy képes legyen pl. egy marógép kezelésére; hanem azt is, hogy a munkavégző
képessége, szakmai kultúrája (pl. időben érkezés; megbízhatóság; felelősséggel végzett
munka; munkaszervezetbe való beilleszkedés, stb.) is megfelelő legyen. A
pályaorientációnak erre elsők között kell kitérnie.
Azért is tartjuk fontosnak ezt hangsúlyozni, mert a Székesfehérváron készített vállalati
interjúink során szinte kivétel nélkül minden alkalommal előkerült a pályakezdők
munkavégző képességének kérdése. Az elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy egy vállalat
számára egy pályakezdő alkalmazásával kapcsolatos legnagyobb kockázati tényezőt nem az
jelenti, hogy az új belépő például nem képes valamilyen szakmai eljárást azonnal alkalmazni;
hanem sokkal inkább az, hogy a munkához való hozzáállása, motiváltsága, munkaszervezeti
követelményekhez való alkalmazkodó készsége nem teszi őt alkalmassá a hatékony tanulásra,
munkavégzésre. A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy a munkáltató hamarabb tanítja be a
pályakezdőt egy akár teljesen új munkafolyamatra, mint ahogy képessé tesz arra, hogy
együttműködő tagja legyen a munkaszervezetnek. Azaz tehát az iskolának (az általános
iskolának éppúgy, mint a szakképzőnek) arra is kiemelt gondot kell fordítania, hogy a
gyerekek elsajátítsák a munkába álláshoz elengedhetetlenül szükséges készségeket, és ezen
elvárások fontosságával maguk is tisztában legyenek; mi több, számukra is természetes és
magától értetődő legyen mindez.
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Úgy gondoljuk, hogy amíg az iskola túlságosan is csak az elméletre helyezi a hangsúlyt még a
technika-oktatás terén is, kevés esély nyílik a helyzet érdemi megváltoztatására.
Nagyon fontosnak tartjuk továbbá, hogy annak a közelmúltban rendkívül elterjedtté váló
tendencia helyét, amely szerint a pályaválasztási döntéseket mindenekelőtt egyéni,
pszichológiai tulajdonságok alapján kell meghozni (és amelyre több tucat pályaorientációs
tanácsadó cég „építette föl magát”), mihamarabb egy lényegesen differenciáltabb szemlélet
vegye át.
Ez pedig nem más, mint a társadalmi-szociális környezet sajátosságainak megismerését
célul kitűző fölfogás, amely mind szélesebb összefüggéseiben ragadja meg ezt a világot, s
amelynek szabályszerűségeit és struktúráját megismerve a fiatalok egy biztos háttértudással
rendelkeznek környezetükről, s amelyben immár képesek eligazodni és döntést hozni.
(Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyéni sajátosságok figyelembevételét nem
tartanánk fontosnak.)
Azaz tehát a pályaorientációnak mindenekelőtt a körülöttünk megfigyelhető termelőtársadalom viszonyrendszerét, működési mechanizmusait és dinamikáját, az azt leginkább
befolyásoló erővonalak mibenlétét kell ismertté tennie a fiatalok előtt, mert csakis ezek
ismeretében várható az, hogy lesznek fogalmaik a mindennapi életben való boldogulással, az
ehhez vezető munkával, teljesítménnyel kapcsolatban.

3.4.2. A pályaorientáció ne csak az iskola feladata legyen!
Többször leírtuk már, hogy a rendszerváltást megelőző több mint egy évszázadban a
pályaválasztási döntésekben az iskolának jóval kisebb szerepe volt, mint napjainkban.
Alapvetően csak „kiegészítette” a társadalmi környezetből érkező ingereket ebben az
időszakban; ezzel szemben jelenleg az iskola szinte egyedüli letéteményesévé vált a
pályaorientációnak. Említettük azt is, hogy szándékaink nem az idő kerekének
visszaforgatására irányulnak; de azt elengedhetetlennek tartjuk, hogy az iskola
kizárólagossága megszűnjön a pályaorientációt illetően.
Véleményünk szerint az alapfokú oktatásban – mint már ezt is jeleztük – már az első évektől
szükséges egy olyan törzsanyag megléte, ami biztosítja azt, hogy a gyerekek mihamarabb
találkozzanak a társadalmi-szociális környezet, a technika és a munka világa felől érkező
ingerekkel; s ami – a tanulmányi előmenetellel párhuzamosan – mind jobban érthetővé teszi
azokat a társadalomszervező erővonalakat, amelyek mentén el tudják magukat helyezni
társadalmi környezetükben. Ennek egyik „terepe” lehet a technikaóra, kivált, ha annak során a
praktikus ismeretek fejlesztése állna az első helyen.
Az (általános) iskola szerepét mi abban látjuk, hogy keretet adhat számos olyan
tevékenységnek, ahol a gyerekek rátalálhatnak az érdeklődésüknek leginkább megfelelő
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területekre, és ezek segítségével indulhatnak el olyan irányba, amely sokkal nagyobb
valószínűséggel bizonyul a későbbiekben számukra is ideális választásnak, mint a különféle
tesztek által javasolt pályakép. Ilyen tevékenység lehet például a szakkör, ahol mód nyílik
megismerkedni egy sor olyan jelenséggel, amelyek alkalmasak az érdeklődés felkeltésére.
Ennek keretén belül a gyerekek testközelből is megtapasztalhatják az egyes technikai
eljárásoknak legalább az alapfogásait, és mindenekelőtt felkeltheti érdeklődésüket egy
tevékenység, netán egy foglalkozás iránt. A hangsúly tehát a tapasztalatszerzésen, az
érdeklődés felkeltésén, és ezen keresztül az egyes pályák felé történő orientáláson van. Óriási
jelentősége van annak, hogy ezeken a foglalkozásokon az iskolainál sokkal felszabadultabb,
az önkéntességet sugárzó légkörben munkálkodhassanak a gyerekek, ahol az örömmel
végzett, kreativitásra lehetőséget adó munka a legfontosabb szempont. Nem elhanyagolható
részletkérdés az sem, hogy megfelelő, pozitív értékek (pl. a jól végzett munka presztízse),
valamint pozitív megerősítések (pl. dicséret, jutalom a jól végzett munkáért) csatolódjanak
ezen foglalkozásokhoz, mert csak ez képes biztosítani azt, hogy az itt szerzett sikerélmény
hosszú távra is meghatározó jelentőségű legyen. Azaz támogatni, bátorítani kell a gyerekeket
nemcsak a szakkörökben való részvételre, hanem a közösen végzett munka során mindvégig.
Többször leírtuk már, hogy nem tartjuk követendőnek azt a gyakorlatot, amely jelenleg döntő
mértékben az iskolára „osztja” a pályaválasztási döntések előkészítését; és hogy szükségesnek
tartjuk más szereplők részvételét is. Meglátásunk szerint a vállalatok döntő mértékben
tudnának változtatni a meghonosodott gyakorlaton. Jelenleg ugyanis a pályaválasztás előtt
állók számára jóformán teljesen ismeretlen a vállalatok tevékenysége, az, hogy milyen
feladatokat és életlehetőségeket nyújtanak az egyes szakmák, ill. az egyes vállalkozások;
ilyenformán azok a gyerekek is elfordulnak a kékgalléros szakmáktól, akik egyébként azt
vonzónak találnák, és sikeresek lennének azon a területen.
Ezért tartjuk nemcsak nagyon fontosnak, hanem egyenesen a helyzet kulcsának azt, hogy a
vállalatoknak a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben, és sokkal intenzívebb
mélységben kell kommunikálniuk magukról környezetük, a lakosság, a gyerekek felé.
Enélkül ugyanis aligha számíthatnak arra, hogy a fiatalok vonzó perspektívát lássanak egyegy szakmában, ill. vállalatban; enélkül nyilvánvalóan nagyon kevesen orientálódnak ezen
foglalkozások felé; valamint enélkül a szakképző intézmények sem érzik azt, hogy
szolgáltatásaikkal reagálni kellene a munkaerőpiac igényeire.
Éppen emiatt tartjuk a helyzet egy lehetséges, legegyszerűbb megoldásának azt, hogy az
egyes szakmákban tevékenykedő vállalatok összefogva elkezdjenek az általuk folytatott
szakmáról, az abban érdekelt foglalkozásokról, a munkavégzés technikai és társadalmi
környezetéről, és működéséről információkat közvetíteni a lakosság (gyerekek és szülők) felé.
Anélkül ugyanis, hogy a gyerekek és a szülők kézzelfogható közelségből éreznék az egyes
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szakmák teljes környezetét (ami ráadásul vonzó is lehet), nem várható, hogy nagy számban
elkezdenének érdeklődni egy-egy szakma , szakmai jövő, lehetséges életút iránt.
A vállalatoknak tehát „meg kell mutatniuk magukat”, ami mindenekelőtt azt jelenti, hogy a
jelenleginél sokkal, de sokkal nyitottabbnak kell lenniük az iskolák előtt a szó átvitt és eredeti
értelmében egyaránt. Ez a mi olvasatunkban nem azt jelenti, hogy évente kétszer
gyárlátogatásra fogadnak néhány osztályt; hanem, hogy rendszeres kapcsolatban vannak egyegy (vagy több) iskolával, és a gyerekeket legalább alkalmanként odaengedik a gépek,
berendezések, tervezőasztalok, műszerek, szalagok, stb. mellé, és megmutatnák nekik az
alkalmazott technológiákat és eljárásokat.
Előbb-utóbb a munkáltatóknak is rá kell jönniük arra, hogy a pályakezdők minőségi
összetétele az ő felelősségük is, amit a fent leírt magatartással maguk is kedvező irányba
tudnak terelni.
Nagyon fontos leszögezni ugyanakkor, hogy egy szakmát nem lehet verbális eszközökkel
megszerettetni, azaz szükség van arra is, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg
egy-egy tevékenység, foglalkozás sajátosságait. A hangsúly tehát egy olyan együttműködésen
van az egyes szakmákat képviselő vállalkozások és az (általános) iskolák között, amelynek
keretében a gyerekek a puszta fogalomalkotás szintjén túlmenően is megismerhetik azt, hogy
milyen jellegű munkát végez pl. egy szerszámkészítő; vízszerelő, kereskedő, CNC
megmunkáló, stb. gyakorlásához milyen készségekre és tudásokra van szükség, hogyan kell
együtt dolgoznia másokkal; milyen karrierlehetőségekre lehet számítani, stb.
Ezen élmények, információk pedig nagy segítséget jelenthetnek a gyerekeknek és szülőknek a
pályaválasztási döntés meghozatalakor.
A vállalatokkal kapcsolatos további praktikus javaslataink közé tartozik még egyfajta
„technológiai ház” létrehozása is, amely a vállalatok telephelyein kívül, de a vállalatok
részvételével szerveződhet meg; ahol a gyerekek megtapasztalhatják, „megérzékelhetik”
az egyes szakmákhoz tartozó technológiákat és mesterfogásokat; amik kipróbálhatóvá és
megismerhetővé teszik a székesfehérvári kis és nagyobb vállalatoknál folyó kulcstermékeket
és kulcstevékenységeket, lehetővé teszik az alkalmazott technológiák megismerését és – ahol
lehet- kipróbálását, s egyúttal tényszerű alapot adnak a kisebb–nagyobb vállalatok pozitív
imázsának kialakulásához.
Megfelelő oktatási infrastruktúrával (előadók, tájékoztatók, videóanyagok, stb.) felszerelve
ezek a technológiai házak az általános iskolai szakkörök hatékony „folytatásai” lennének,
ahol a műszaki érdeklődés már komoly elhivatottsággá fejlődhetne ki. Óriási szimbolikus
ereje van ugyanis annak, hogy a gyerekek elmondhatják: ugyanazzal a technikával
találkoznak itt, mint amivel a környék egy (vagy több) ismert vállalata dolgozik. Mindez
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természetesen a vállalatok szempontjából sem mellékes, ugyanis remek alkalmat biztosít a
lakossággal való „kommunikáción” túl PR-juk erősítésére is.

3.4.3. A kékgalléros szakmák presztízsének megerősítése
A korábbiakban láttuk, hogy az általános iskolát elvégzők számára nem vonzó a
szakmatanulás, a gyerekek többsége mindenekelőtt gimnáziumba, vagy ha oda nem sikerül,
akkor szakközépiskolába szeretne bekerülni. Ennek következtében (is) áll elő az a jól ismert
helyzet, hogy szakmatanulásra a gyengébb képességű (ill. annak tartott), alacsony tanulási
képességekkel és lehetőségekkel rendelkező gyerekek adják a fejüket. Javarészük pedig
értelemszerűen nagyon alacsony „hatásfokkal” végzi el a szakképző iskolát, ezért egyáltalán
nem csodálkozhatunk azon, hogy a foglalkoztatóknak rendkívül kedvezőtlenek a
tapasztalataik a pályakezdőkkel kapcsolatban.
Azt is láttuk, hogy a műszaki szakmák, a kékgalléros állások döntő többsége jóformán
egyáltalán nem bír semmilyen vonzerővel a fiatalok számára; azaz nem létezik egy olyan
szakmai kultúra, amely azáltal, hogy magáról kedvező képet közvetítene a társadalom
számára, képes lenne „önerőből”, saját vonzerejének segítségével megoldani utánpótlását.
Meglátásunk szerint ennek a szakmai kultúrának a megteremtése, visszaállítása
kulcsfontosságú lenne, mivel ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyerekek (és
természetesen a szülők) perspektívát lássanak a műszaki pályákban.
Az eddigiekben többször is leírtuk, ezért most csak emlékeztetni szeretnénk az olvasót arra,
hogy a műszaki-fizikai foglalkozások alacsony presztízsének megalapozása az általános
iskolában kezdődik, ahol egyfelől a kékgalléros szakmák nem túlságosan kedvező színben
vannak feltüntetve, másfelől pedig – az előzővel összefüggésben – a gyerekeket egyáltalán
nem bátorítják arra, hogy ezen foglalkozások iránt érdeklődjenek. Emiatt létfontosságú, hogy
a már említett technikaórákon az egyes tevékenységek során ügyesnek bizonyuló gyerekek
kellő elismerést kapjanak. Ennek jelentősége szintén nagyon fontos a szakkörök munkája
során is, ahol már a bátorítás sokkal több is lehet puszta dicséretnél: a szakmai érdeklődés
megalapozásával már ténylegesen az adott szakma felé lehet a fiatalokat orientálni.
Értelemszerűen nem arról van szó, hogy a kékgalléros szakmákat hamarjában a foglalkozások
presztízshierarchiájának élére kellene föltornázni, egyszerűen csak annyit kell elérni, hogy e
szakmákhoz ne kapcsolódjanak negatív értékítéletek; olyanok, amelyek a közgondolkodásban
meghonosodva és eluralkodva egyszerűen taszítóvá teszik a műszaki-fizikai foglalkozásokat.
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3.5. Összegzés
A pályaorientációval kapcsolatos mondanivalónk összegzését azzal kezdjük, hogy
leszögezzük: nem kérdőjelezzük meg az iskolában folytatott pályaorientációs tevékenységek
létét; sőt, több ízben is hangsúlyoztuk, hogy az általános iskola első éveitől kezdve
szükségesnek tartjuk azt, hogy a gyerekeknek legyen fogalmuk a körülöttük lévő világ
fölépítéséről. A technikaórák – eredeti szándékuk szerint – alkalmasnak látszanak arra, hogy a
gyerekek manuális képességeit fejlessze, ehhez azonban az szükségeltetik, hogy lehetőleg
minél inkább a gyakorlati oldala felől közelítse meg az iskola (ill. maguk a tanárok) ezt a
kérdést.
Azt kellene elérni, hogy ne az iskolára háruljon a pályaorientációs tevékenységek zöme,
hanem egyfelől csak kereteket adjon a pályaorientációnak, másfelől pedig más érdekelt
szereplőkkel karöltve végezze a pályaorientációt. Elsősorban a vállalatokra gondolunk ezen a
ponton, akiknek tevékenysége egyelőre „nem látható” a társadalmi környezet számára, azaz
túlságosan halvány képet közvetítenek magukról ahhoz, hogy a lakosság tisztában legyen
tevékenységükkel, és hogy egy differenciáltabb, erősebb kontúrokkal megrajzolt kép a
pályaválasztással kapcsolatos döntésekben hatásos támpontot jelentsen. Az iskoláknak és a
vállalatoknak össze kellene fogniuk; utóbbiaknak meg kellene érteniük, hogy szakemberigényeikért nekik is tenniük kell bizonyos erőfeszítéseket. A hangsúly tehát az vállalatok és
társadalmi környezetük, és az iskolák és a vállalatok közötti együttműködésen van, méghozzá
az adott térség társadalma számára látható módon, aminek segítségével a lakosság mind több
információhoz jut az adott térségben működő vállalatok tevékenységéről, az ott elérhető
karrier-lehetőségekről, stb.
Mindez ismét gördülékenyebbé tenné a társadalmi információáramlást, aminek segítségével a
mainál sokkal könnyebben lennének meghozhatók az iskola- és szakmaválasztással
kapcsolatos döntések.
Összefoglalásként tehát a következőket fogalmazhatjuk meg:
1. A pályaorientációnak már a gyerekek kisiskolás korától fogva meg kell jelennie az
alapfokú oktatás tanmenetében. Ennek során a gyerekeknek képet kell kapniuk a
környező társadalmi világról, azaz szűkebb és tágabb környezetük működésének
törvényszerűségeiről; működési mechanizmusairól; szerveződési elveiről; dinamikájáról;
stb. Ennek egyik legfontosabb eleme az, hogy az iskolának teret kell biztosítania olyan
fórumok számára is, ahol a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek többféle
foglalkozásnak legalább az alapfogásaival (pl. szakkörök). Rendkívül fontos, hogy ezen
tevékenységek, foglalkozások során ne csak a technikai fogások elsajátítására helyezzék a
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hangsúlyt, hanem legalább ugyanekkora jelentőséget tulajdonítsanak a fiatalok későbbi
munkavégzési kultúráját, munkamorálját megalapozó élmények, normák és tudáselemek
átadásának.
2. A pályaválasztási döntést nem lehet kizárólag egyéni, pszichikai jellemzők alapján
meghozni, a gazdaság, a munkaerőpiac igényeinek ismerete ugyanekkora súllyal kell,
hogy latba vetessék.
3. Ezzel együtt az iskola nem lehet kizárólagos színtere az életpálya-tervezésnek.
Elengedhetetlen ehhez a vállalatok szerepvállalása is; egyfelől a tekintetben, hogy az
iskolákkal együttműködve megismerhetővé (ill. bizonyos esetekben akár kipróbálhatóvá)
teszik az általuk űzött szakmákat; másfelől pedig folyamatosan információkat bocsátanak
magukról környezetük, a lakosság felé. Mindezeket egyszerre szolgálnák az általunk
„technológiai házaknak” nevezett helyek, ahol a fiatalok már komolyabb mértékben is
betekintést nyerhetnek az egyes szakmák fortélyaiba, és a szakmák által létrehozott
termékek szellemi, műszaki tartalmaiba. .
4. Mihamarabb változtatni kell azon, hogy a műszaki szakmák lesajnált, alacsony presztízsű
foglalkozásoknak számítsanak. A műszaki-fizikai területen sikeres gyerekeknek –
különösen a hátrányos helyzetűeknek – meg kell adni azt a pozitív visszacsatolást, ami a
későbbiekre (pl. pályaválasztás) nézve is meghatározó lehet számukra.
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4. A pályakezdőkkel szembeni elvárások a székesfehérvári
munkapiacon

Az alábbiakban olvasható összefoglaló bemutatás a tanulmány legempirikusabb részét alkotja.
Célunk, hogy bemutassuk, testközelből érzékeltessük a vállalkozók – általunk vizsgált
kérdésekben tanúsított – gondolatait, attitűdjeit és motiváló tényezőit; valamint hogy
életszerű kontextusban is rávilágítsunk a tanulmányban eddig kifejtett tágabb
összefüggésekre, végkövetkeztetésekre. A kvalitatív kutatás (interjú technika) tette
számunkra lehetővé, hogy olyan mélyreható információk birtokába jussunk, amelyek
árnyalják, cizelláltabban magyarázzák a kvantitatív ismeretanyagok (survey felmérések,
statisztikák) eredményeit. A cégekkel készített interjúk során az alábbi témakörök kerültek
megvizsgálásra:
• A vállalatok munkaerőpiaci jellemzői. Ezen belül: munkaerő és létszámstratégia;
betanított- és szakmunkák aránya; munkaerő beszerzési problémák, - stratégiák; a
vállalati munkakultúra; a termelés/szolgáltatás technológiái, középtávon várható
technológiai változások, adaptálódások.

• A pályakezdő szakemberektől elvárt kompetenciák. A vállalati ügyvezetőkkel, HR
menedzserekkel folytatott interjúk során nem az egyes szakmákhoz kapcsolódó
konkrét szakmai elemek feltárása volt a cél, hanem olyan kompetenciáknak a
feltérképezése és tartalmuknak a megismerése, amelyek képessé teszik a
potenciális munkavállalók/pályakezdők beilleszkedését az adott munkakörökbe,
vállalati kultúrákba. A kompetenciákat tehát alapvetően kompetencia-készségként
értelmeztük és szakmacsoportonként három gyűjtőhalmazát vizsgáltuk: a személyes
kompetenciákat, a társas kompetenciákat és a módszerkompetenciákat.

• A pályakezdő szakemberek bevezetése a munkaszervezetbe. Ebben a témakörben
kerül kifejtésre, hogy a vállalatok hogyan teszik alkalmassá a pályakezdőket a
munkavégzésre és milyen munkafolyamatokat végeztetnek velük.
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• A társadalmi környezet kezelése vállalkozói szempontból. A munkaerő hosszú távú
biztosíthatóságának szempontjából lényeges kérdésként merült fel a kutatás során,
hogy a cégek milyen mértékben/milyen eszközökkel folyatnak PR tevékenységet
működésük során, a vállalatok mit közvetítenek magukról (így az adott
szakterületről/tevékenységről) a helyi társadalom irányába.

• A pályaválasztók műszaki szakterületre orientálódásának körülményei. A
székesfehérvári Térségi Integrált Szakképző Központ, valamint a térség műszaki
ágazatában tevékenykedő vállalatai, mindenekelőtt a műszaki szakterületekhez
kapcsolódó

szakmák

népszerűsítésében

érdekeltek.

A

vezetőkkel

folyatott

beszélgetések során igyekeztünk feltárni a pályaorientálódás jelenlegi helyzetét,
illetve

kikértük

a

vállalkozók

véleményét

arra

vonatkozóan,

hogy

a

pályaválasztók érdeklődését milyen körülmények mellett lehetne a műszaki
szakterületek irányába terelni. Ehelyütt tértünk ki arra is, hogy a cégek szerint mi
lehet az oka annak, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a szakképzésbe
belépő tanulók aránya.

• A cégek pályakezdőkkel, gyakornokokkal és a szakképzéssel kapcsolatban
megfogalmazott kritikái. A megkérdezett ügyvezetők és HR menedzserek részéről
ebben a tárgykörben fogalmazódtak meg az oktatási rendszerrel, a gyakornokkal
kapcsolatos bírálatok. A cégek által kifejtett kritikák mellett itt kerül sor annak a
bemutatására, hogy a vállalatok mit tesznek a szakképzés javításáért, hogyan tudnak
bekapcsolódni a (használható, cégek számára adekvát) tudás átadásába.
Az interjúk során fém- és gépipari-, épületgépészeti-, elektronikai és műszeripari-,
informatikai-, valamint kereskedelmi szakmák/munkakörök kerültek vizsgálatra. Az egyes
szakmacsoportok nem kerülnek merev elkülönítésre az összefoglalás során, hanem a
fentiekben bemutatott témakörökben integráltan jelennek meg. A gyakorlati életben az egyes
szakmák szakmacsoportonkénti átjárása rendkívül nagy, így ugyanabban a szakmában
jelentős eltérések lehetnek a pályakezdőkkel szemben, attól függően, hogy az adott cég
milyen tevékenységet folytat. Utóbbi miatt – mint azt már jeleztünk – nem szakmai
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elemeket

kerestünk

az

egyes

szakmákban/munkakörökben,

hanem

olyan

alapkompetenciákat, amelyek elvárásként jelentkeznek a pályakezdő munkatársakkal
szemben. Az alábbiakban megadjuk, hogy mely cégekkel (illetve személyekkel) készültek az
interjúk és hogy ezen belül milyen szakmák/munkakörök megvitatására volt lehetőség.
ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft. – Interjúalany:
Sántha Károly ügyvezető – Cég főbb tevékenységei: épületgépészeti szerelés, víz-,
gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: víz, gáz- és fűtésszerelő.
Billig-Szer Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft. – Interjúalany: Orbán Ágnes
irodavezető – Cég főbb tevékenységei: fémmegmunkálás – Interjú során vizsgált
szakma/munkakör: CNC-marós.
Compact Digital Kft. – Interjúalany: Bodor László ügyvezető – Cég főbb
tevékenységei: információ-technológiai szolgáltatás – Interjú során vizsgált
szakma/munkakör: rendszergazda.
DATATRANS Internet Kft. – Interjúalany: Aladics István ügyvezető és Tolvaj
Csaba igazgató – Cég főbb tevékenységei: távközlés, web-fejlesztés – Interjú során
vizsgát szakma/munkakör: web alkalmazás fejlesztő, rendszergazda
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. – Interjúalany: Vajas József ügyvezető –
Cég főbb tevékenységei: fémszerkezet gyártása, légtechnikai szerelés – Interjú során
vizsgált szakma/munkakör: csőhálózat szerelő, szerkezetlakatos.
IDH Épületgépészeti Kft. – Interjúalany: Szilvási Éva irodavezető – Cég főbb
tevékenységei: víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés – Interjú során vizsgált
szakma/munkakör: víz-fűtésszerelő-, gázvezeték-szerelő szakma/munkakör.
Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Interjúalany: Kántor
Sándor ügyvezető – Cég főbb tevékenységei: szerszámgyártás, fémszerkezet
gyártása, fémmegmunkálás – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: gépi
forgácsoló, CNC-esztergályos.
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KNAUF PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft. – Interjúalany: Varsányi
Gábor vezető karbantartó – Cég főbb tevékenységei: Műanyag csomagolóeszköz
gyártása – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: elektrotechnikus, géplakatos.
TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft. – Interjúalany: Vincz István
ügyvezető – Cég főbb tevékenységei: épületgépészeti szerelés, víz-, gáz-, fűtés-,
légkondicionáló-szerelés – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: gép- és
szerkezetlakatos.
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft. – Interjúalany: Vizinger Sándor megbízott
ügyvezető – Cég főbb tevékenységei: számítógép, készülék gyártása, elektronikai
alkatrész gyártása – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: műszerész,
elektrotechnikus.
VIDEOTON HOLDING Zrt. – Interjúalany: Csapó Ádámné HR-menedzser – Cég
főbb tevékenységei: a Holding több cégből áll, az interjú során a fémmegmunkálási
profillal foglalkoztunk – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: CNC-esztergályos.
VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft. – Interjúalany: Máté György és
Dobai Ferenc ügyvezetők – Cég főbb tevékenységei: szoftver-szaktanácsadás, ellátás – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: alkalmazásfejlesztő.
ALKUNET Kereskedelmi Kft. – Interjúalany: Köllerné Kocsis Éva üzletvezető –
Cég főbb tevékenységei: informatikai műszaki cikkek kereskedelme – Interjú során
vizsgált szakma/munkakör: kereskedő-boltvezető.
FEVITA Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. – Interjúalany: Takács Katalin
munkaügyi vezető – Cég főbb tevékenységei: mezőgazdasági áruk feldolgozása és
élelmiszeripari áruk kereskedelme – Interjú során vizsgált szakma/munkakör: bel- és
külkereskedő.
ALIQUANDER Kft. – Interjúalany: Aliquander Károly ügyvezető – Cég főbb
tevékenységei: bádogos termékek gyártása és kereskedelme – Interjú során vizsgált
szakma/munkakör: kereskedő-boltvezető.
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A bevezető rész zárásaként felhívjuk az olvasó figyelmét a célzott interjúkészítés
módszerének jellemző megközelítésére. A célzott interjú előnye, hogy lehetővé teszi az egyes
kérdések mélyebb megértését, irányjelzést ad a súlypontok felismerésében, de szükséges
annak tudatosítása is, hogy az interjúkat összefoglaló tanulmány egy általános áttekintést ad a
vizsgált témákban, tehát nem minden esetben jelenhetnek meg a megkérdezett alanyok
egyéni, szubjektív meglátásai. Az összefoglaló megírása során azonban arra törekedtünk,
hogy jelentős mennyiségű idézet felhasználásával bemutassuk a vállalkozók – egy-egy
kérdésben kifejtett – széleskörűen általánosítható véleményét és megmutassuk azokat a
meglátásokat is, amelyek eltérnek az általános vélekedésektől.

4.1. A vállalatok jellemzői
4.1.1. A vállalatok értékesítési piacai
Az értékesítési piac (ahol a cégek a termékeiket/szolgáltatásaikat értékesítik) szempontjából
nagyon durván kétféle vállalkozás-típust különböztethetünk meg. Az első típusba tartoznak
azok a cégek, amelyek stabil piaci háttérrel rendelkeznek, árbevételük jelentős része közép-,
illetve hosszú távú szerződésekből realizálódik. Székesfehérváron ebbe a halmazba tartoznak
azok a cégek, amelyek egy-egy nagyvállalat-, multinacionális cég beszállítóiként
funkcionálnak vagy állandó igényű lakossági/vállalati szolgáltatói tevékenységet folytatnak
(például Internet szolgáltatás). Az interjúk alapján tehát stabil értékesítési piaccal
rendelkeznek

elsősorban

a

termelői

tevékenységet

folytató,

a

legmodernebb

technológiákkal felszerelt cégek (Billig-Szer Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft., KNAUF
PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft., Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft., VIDEOTON HOLDING Zrt., FEVITA
Székesfehérvár Hűtőipari Nyrt. cégei), másodsorban a szolgáltatást végző cégek közül
azok, amelyek tevékenységüknél fogva fenntartással és üzemeltetéssel is foglalkoznak
(Compact Digital Kft., DATATRANS Internet Kft., VISUALBA Kereskedelmi és
Informatikai Kft.). Utóbbi cégek információs rendszereket üzemeltetnek, tartanak fenn, illetve
hálózatokat/hardver-eszközöket szervizelnek, s ezért az ügyfelek havi fixdíjat fizetnek a
szolgáltatás ellenértékeként – ezeknek a cégeknek az árbevétele tehát viszonylag hosszú távon
kiszámítható.
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Az értékesítési piacokat tovább vizsgálva, a cégek második típusába, azok a vállalkozások
tartoznak, amelyek rövid időtartamú projektmunkákra kapnak megbízásokat,
többnyire nem betervezett, tehát ’ad hoc’ módon. A megkérdezett vállalkozások egyötöde
ebbe a kategóriába tartozik (TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft., IDH
Épületgépészeti Kft., HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.).
Világosan látható, hogy a keresleti piac kiszámíthatatlansága miatt az építőipari cégeknek a
legsérülékenyebb az árbevételük, ezért ezek a cégek tudnak a legkevésbé tervezni a jövő
vonatkozásában. A vállalatok fentiekben bemutatott értékesítési piac szerinti elkülönítése
természetesen csak egy vázlatos, ideáltipikus megközelítés, de a továbbiakban segíteni fog
megérteni a cégek pályakezdőkhöz való hozzáállását, illetve a kialakult foglalkoztatási
stratégiájukat.
4.1.2. A munkaerő jellemzői
A megkérdezett cégek – a VIDEOTON HOLDING Zrt. és a FEVITA Székesfehérvári
Hűtőipari Nyrt. – kivételével a KKV szektorba tartoznak, foglalkoztatottaik létszáma 1 és 45
fő között mozog. Az adott tevékenységi területen a mikro- és kisvállalkozások kivétel nélkül a
szakmában képzett és/vagy gyakorlott szakembereket foglalkoztatnak, betanított munkásokat
nem vagy csak ritkán alkalmaznak. Ezzel szemben – a jelenlegi-, és a korábbi munkaerőpiaci
tapasztalataink alapján – a közép- és nagyvállalatok jelentős számban foglalkoztatnak
betanított munkásokat. A VIDEOTON HOLDING Zrt. megközelítőleg 10 000 fő
alkalmazottjának 50 százaléka betanított munkás (összeszerelő, gépkezelő) státuszban van.
A

cégek

létszámstratégiája

alapján

feloszthatjuk

a

vállalkozásokat

mikro-

és

kisvállalkozásokra, illetve közép- és nagyvállalatokra.
A kisebb cégek rendkívül féltve őrzik a megszerzett munkaerőt, mert egyrészt a jó
szakmunkás szűk keresztmetszet a műszaki szakterületen, másrészt pedig nem olyan
technológiákkal

dolgoznak,

amelyek

működtetésére/használatára

rövid

időn

belül,

költséghatékonyan meg lehetne tanítani az újonnan belépő, tehát az adott területen
szakképzetlen munkaerőt. A mikro- és kisvállalkozások általában nem tartanak fenn
olyan munkaköröket és azokban olyan technológiákat/munkatevékenységet, amelyekre
könnyen be lehetne tanítani egy belépőt.
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A KKV cégek alsó szegmensében tehát többnyire nem alkalmaznak betanított
munkásokat. A közepes- és nagyvállalatok ma már rendszerint olyan technológiával
(célgépek, szerelőszalagok), munkaszervezéssel bírnak, hogy szakirányú végzettség
hiányában is gyorsan, költséghatékonyan be lehet integrálni a belépő dolgozót a
munkaszervezetbe. Általános tapasztalat, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknál kevésbé
lehatároltak a munkakörök, komplex szakmai tudással rendelkeznek a szakmabeliek,
tehát egy idő után mindenki képes elvégezni a másik munkáját, de legalábbis annak
részfeladatait bizonyosan. A nagyobb vállalatoknál standardizált munkakörök-,
egymástól jól elhatárolható feladatok vannak, amelyek gyorsabban elsajátíthatóak, mint
a komplex tudást igénylő tágabb munkakörök. Természetesen a nagyvállalatok számára is
a munkaerő megtartása az elsődleges szempont, de nem akarják mindenáron megakadályozni
a munkaerő cserélődését. A tőkeerősebb, közép- és nagyvállalatoknak – azon kívül, hogy
könnyebben be tudják vonni a szervezet tevékenységébe az új munkavállalót – a munkaerő
beszerzésétől kevésbé kell tartaniuk, mint egy mikro- vagy kisvállalkozásnak. A
szakmunkások-, illetve a térségben a betanított munkások szűk rendelkezésre állása
bérfeszültséget generált a munkaerőpiacon és a munkaerőért folytatott versenyben
rendszerint a kisebb vállalkozások maradnak alul (a munkásait jobban megfizetni képes)
közép- és nagyvállalatokkal szemben. A felsorolt tényezők jól mutatják, hogy egy kisebb
cég számára a munkaerő elvesztése és azt követő pótlása sokkal nehezebb feladat, mint egy
nagyvállalat esetében. A mikro- és kisvállalkozások tehát törekszenek egy stabil
munkavállalói mag megtartására.
A létszámstratégia egy másik fontos szempontja, hogy a cég milyen értékesítési piaccal
rendelkezik. Tapasztalataink szerint azok a vállalatok építik be rövid- és középtávú
stratégiájukba a létszámbővítést, amelyek hosszabb távon előre látják az árbevételüket,
abban növekedést prognosztizálnak, tehát egyrészről stabil megrendelői állománnyal
rendelkeznek, másrészt az értékesítési piac (a megrendelői állomány) kikényszeríti a
munkaerőfelvétellel járó fejlesztéseket.
„(…) elismerik a munkánkat és ez kikényszeríti a fejlesztést, létszámbővítést (…)”(Kántor
Sándor ügyvezető - Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
A többnyire ’ad hoc’ megrendelésekből élő cégek visszafogottabbak a létszámbővítéssel
kapcsolatosan, hiszen nem tudják előre, hogy egy rövid felfutási időszak után képesek
lesznek-e továbbfoglalkoztatni a felvett munkaerőt. Ezek a vállalkozások tehát alapvetően
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védekező magatartásúak, munkaerőt gyakran csak akkor vesznek fel, ha pótolni kell valakinek
a kiesését és/vagy legalább 1-2 évre előre lehet tervezni a munkákat és az azokból származó
bevételeket. A védekező stratégiájú vállalkozások a rövid felfutási időszakokban, amikor nem
tudják elvégezni a meglévő állománnyal a megrendeléseket, gyakran alvállalkozóknak adják
ki a munkákat, így mentesülve a továbbfoglalkoztatás kockázatától, amennyiben visszaesnek
a megrendelések.
(…) nem zárkóznak el a létszámbővítéstől, de inkább alvállalkozókat bízunk meg, mert ha van
munka, akkor tudjuk őket foglalkoztatni, ha nincs, akkor ugye nem kötelező fenntartani az
állást (…)”(Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
Munkaerő beszerzés szempontjából a hagyományos, hirdetés útján való munkatárskeresésen
felül három további munkaerő beszerzési stratégia jelent meg. Egy olyan munkaerőpiacon,
ahol a jó szakember/szakmunkás szűk keresztmetszet, kétféle munkaerő beszerzési
módszer kerül előtérbe. Az egyik (1), amikor a vállalatok a saját kapcsolati tőkéjükön
keresztül szereznek be munkaerőt. Itt azok a vállalatok vannak előnyben, amelyek olyan
szegmensben tevékenykednek (építőipar, fémmegmunkálás), amely tevékenységet korábban
(a szocializmus alatt) egy – az egész városra, annak környékére kiterjedő – nagyvállalat
égisze alatt folytatták (természetesen, mint a vállalat alkalmazottai).
„akiket eddig felvettünk, azokat ismeretség útján találtuk – az Alba Régió Építőipari vállalat
építette az egész várost és mi mindannyian ott dolgoztunk, akik egyívásúak vagyunk és amikor
ez felbomlott, sok cég jött létre ebből a nagyobb vállalatból, így a szakmában a fél város
ismeri egymást emiatt. Így sikerült – kapcsolati tőkével – szerezni kollegát, aki meg is felelt.”
(Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A kapcsolati tőke felhasználásához soroltunk azt a lehetőséget is, amikor az adott vállalat
iskolákat, tanárokat keres meg és ezeken keresztül igyekszik a ’legkiválóbb’ leendő (tehát
pályakezdő) szakembert megnyerni magának.
„(Ha pályakezdő kollegát akarnának felvenni, akkor az) úgy történne, hogy felhívnánk a
szakképző intézményt, megkeresnénk a megfelelő tanárokat és tőlük kérnénk ajánlásokat a
legjobb tanulókra – az iskolával volt már szorosabb kapcsolatunk, a kollegák ismernek onnan
tanárokat, ezért van erre nálunk lehetőség” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti
Kft.)
A másik módszer (2) a gyakornokok foglalkoztatása és a tehetségesebb szakemberek
véglegesítése.
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„(…) elismerik a munkánkat és ez kikényszeríti a fejlesztést, létszámbővítést, ennek gátja,
hogy nincsen megfelelő szakmunkás (…) olyanokat vettünk fel a közelmúltban, akik náluk
voltak gyakorlaton (…) a jobbakat a cégnél tartottuk (…)én úgy érzem, hogy a munkaerő
utánpótlásnak egyik legideálisabb biztosítási módja, hogy a gyakorlaton lévő embereket itt
neveljük ki” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.)
A harmadik (3) munkaerő biztosítási stratégia látens módon jelenik meg a mikro- és
kisvállalkozásoknál. Munkaerőt úgy is lehet biztosítani, ha a belső munkaerőpiacon
(amely a cég alkalmazottaiból áll) bővítjük a munkaköröket, másként kifejezve:
alkalmassá tesszük a munkatársak egy részét arra, hogy mások munkáját is el tudják
látni. Ismételten visszatértünk tehát a komplex tudás igényéhez, amelynek a
megszerzésre való képesség az egyik legfontosabb elvárás a belépő munkavállalókkal
szemben a mikro- és kisvállalkozások körében.
Az előzőleg kifejtett gondolatokat az iskolát elvégző, pályakezdő szakemberekre
vonatkoztatva, a következő megállapításokkal élhetünk:
Tapasztalataink szerint a mikro- és kisvállalkozásoknál elméletileg megtalálható a keresleti
igény a pályakezdő alkalmazottak foglalkoztatására is, ennek gyakorlati megvalósítása
azonban több okból is akadályoztatva van. Az egyik legfontosabb tényező, hogy egy
kisvállalkozásban korlátozottan áll rendelkezésre az a lehetőség, hogy a pályakezdő
munkatárs mellé úgy hozzárendeljenek egy szakavatott munkatársat, hogy az aktívan
tudjon foglalkozni a pályakezdővel. Ennél a pontnál világosan tetten érhetjük a kisebb
vállalkozásnak azon igényét, hogy a pályakezdő szakembernek legalább az alaptudása
legyen biztos, hiszen ennek hiányában lényegesen több idő megy majd el a pályakezdő
munkatárs szakmába való bevezetésébe (tehát az alaptudással nem/részben rendelkező
pályakezdő bevezetése a szervezetbe hosszú távon nem költséghatékony).
A pályakezdők felvételét gátló további tényező lehet a piaci kereslet hullámzása, az ’ad hoc’
megrendelésekre alapozott lét, másképpen: az állandó ’beszállítói, szolgáltatói’ szerződések
hiánya. Legalább középtávú szerződéses munkák hiányában, ha egy vállalkozás kizárólag
vagy nagy részben a kiszámíthatatlan piaci megrendelésekből jut árbevételhez, ez önmagában
instabil foglalkoztatóvá teszi a céget. Utóbbit a cégvezetők is érzik. A legtöbb esetben
azonban minden kisvállalkozás esetében vannak felfutó időszakok, amikor több munkaerőre
lenne szükség és jóllehet, hogy a konjunktúra évekig is eltart, a cégek nagyon óvatosak a saját
munkaerő-állományuk bővítésében, inkább alvállalkozóknak adják ki a munkákat – utóbbi
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tehát egy általános stratégia a likviditási gondokkal küzdő KKV cégek körében. A mikro- és
kisvállalkozások munkaerő biztosításának egyik szűk keresztmetszete az interjúk
tanúsága szerint, hogy ezek a vállalkozások nem rendelkeznek elegendő erőforrással –
pénz, idő, szakember – hogy professzionális módon be tudjanak vezetni egy-egy
pályakezdőt a munka világába. Mindezek a tényezők oda vezettek, hogy a mikro- és
kisvállalkozások olyan igényt támasztanak munkaerő beszerzéseik során (már a
pályakezdőkkel szemben is!), amely önmagában nagyon megnehezíti a munkaerő
beszerzésüket, nevezetesen kész szakembereket akarnak kapni.
A mikro- és kisvállalkozások tehát szűkösen vannak erőforrásokkal ellátva. Értékesítési
piaci helyzetük, technológiai meghatározottságaik, komplex tudás iránti igényük
nemcsak a pályakezdőkkel szemben váltják ki az elégedetlenséget, hanem az iskolából
érkező gyakornokok iránt is. Az interjúk tanúsága szerint a vizsgált vállalkozások
jelentős részének terhet jelent/terhet jelentene a gyakornokok foglalkoztatása, mert
ugyanannyira

nem

foglalkoztatható

költséghatékonyan,

mint

egy

pályakezdő

szakember.
A pályakezdők munkaszervezetbe való bevezetésével, annak módszereivel a tanulmány
hátralévő részében részletesebben foglalkozunk.
4.1.3. Vállalati kultúra
Vállalati kultúra alatt olyan világosan megfogalmazott szokásokat értünk, amelyek segítenek
megtalálni a munkatársaknak a megfelelő viselkedést és attitűdöt, olyan értékeket hangsúlyoz,
amelyek a cég általános normáit tükrözik. Szervezeti kultúrája minden vállalatnak van, bár a
legtöbb cég nincsen ennek tudatában, így nem is tesz tudatosan semmit annak fejlesztéséért.
Az általunk vizsgát cégek közül egyedül a VIDEOTON HOLDING Zrt.-ről tudjuk
elmondani, hogy tudatosan rendelkezik szervezeti kultúrával. A tudatos szervezeti kultúra
nagy előny. A pályakezdők munkába való bevezetése egy olyan szervezetbe, ahol kultúra
van, tudatosan megtervezett módon történik. A pályakezdő munkavállalónak világosan le
vannak fektetve a szabályok, megismerkedik a cég munkakultúrájával, képet alkot a
vállalatról, s csak ezután veszi kezdetét a tényleges munkavégzés:
„(…)ha esetleg nem tudna semmit rólunk, akkor bemutatnám, hogy ide jött ehhez a céghez,
milyen alkatrészgyártással (foglalkozunk), milyen szakemberek vannak, mivel kell foglalkozni,
milyen munkarend van, ezeket a dolgokat a munkakörével kapcsolatosan (…) utána
közvetlenül egy szakemberhez levinni, aki a munkafolyamatot, a gépet, egyebet meg tud
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mutatni, kifaggatnánk, hogy milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan (…) van egy
bizonyos betanulási idő, ha megegyeztünk, akkor jön munkavédelmi 2-3 napos betanítás,
megkapja az egész képet a cégről, milyen kapcsolatinak vannak, milyen elvárásaink vannak a
munkaerővel szemben és persze ő is kérdezhet (…).” (Csapó Ádámné HR menedzser,
VIDEOTON HOLDING Zrt.)
A szervezeti kultúra tehát nagymértékben elősegíti a pályakezdő beilleszkedését a
munkaszervezetbe, csökkenti annak a kockázatát, hogy az újonnan belépő munkatárs
valami olyat tegyen, ami ellenkezik a bevett szokásokkal. A nyílt, lefektetett szabályokkal
gyorsabban és ’fájdalommentesen’ integrálódhat a pályakezdő a szervezetbe. A megkérdezett
KKV vállalkozások mindegyikének van ugyan szervezeti kultúrája, de azok látens módon
vannak jelen. A rejtett szervezeti kultúra azt jelenti, hogy ezek a cégek csak esetleges
jelleggel és nem tudatosan javítanának vállalati kultúrájukon annak érdekében, hogy a belépő
munkatárs integrálódását elősegítsék. Nem véletlen, hogy a mikro- és kisvállalkozások
ügyvezetői a pályakezdők motivációs hiányát, beilleszkedési képességeiknek gyengeségét
nehezményezik, ehhez ugyanis a cégek nagymértékben hozzájárulnak látens vállalati
kultúrájukkal. A pályakezdők munkába való bevezetése a tanulmány egy későbbi
fejezetében kerül kifejtésre, de annyi előrebocsátunk, hogy a VIDEOTON HOLDING Zrt.
kivitelével egyik cég sem említette (tehát vállalatnak sem természetes), hogy a
pályakezdő bevezetése a vállalatba az ott elfogadott normák, elvárások ismertetésével
kezdődik. Általános tapasztalatunk, hogy a KKV cégek gyakran túlmisztifikálják és
feleslegesnek tartják a vállalati humánpolitikát és így magával a szervezeti kultúrával sem
foglalkoznak tényegesen. A látens szervezeti kultúrával rendelkező cégeknél tehát a
pályakezdő jobbára csak esetleges módon, – a vállalati kultúrát ismerő munkatársaktól
elszenvedett büntetések, illetve dicséretek formájában – hosszú idő alatt, telve stresszel
és konfliktussal tanulja meg a szervezeti kultúrát – mit szabad tenni és mit nem. A
vállalati kultúra természetesen sokkal több, mint egy adott szervezet belső szokásrendje, de e
fejezet keretein belül elsősorban a szervezeti kultúra fentiekben értelmezett összefüggéseivel,
illetve a cégek munkaszervezési szokásaival foglalkozunk. A vállalati kultúrával
összefüggésben végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a vizsgált KKV vállalatok nem
rendelkeznek tudatos vállalati kultúrával, nincsenek előre, világosan lefektetve a belépő
munkatárs számára a cég és a kollegák által megkövetelt munkavégzési normák. Utóbbi
vállalati magatartás csökkenti, de legalábbis megnehezíti az újonnan belépő
munkavállalók adaptációs képességét, hátráltatja a munkahelyi beilleszkedést.
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A munkatársak által elfogadott, meghonosodott munkaszerveződés a vállalati kultúra
részeként definiálható. A munkaszervezés alatt munkamegosztást értünk. Ehelyütt
célszerűnek tartjuk, ha szakmacsoportonként mutatjuk be a megkérdezett cégeket.
A fémszerkezetgyártással és/vagy épületgépészeti/építési tevékenységgel (víz-, gáz-, fűtés-,
légkondicionáló-szerelés)

foglalkozó

cégeknél

(ALBA-FITTER

Építőipari

Tervező,

Kivitelező Fővállalkozó Kft., HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., IDH Épületgépészeti
Kft., TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.) alapszabályként együtt dolgoznak a
szakemberek, mert a technológia és a munkaszervezés ezt megköveteli, illetve
munkabiztonsági szempontok is érvényesülnek:
„Egy lakatos nem lakatos, két lakatos egy lakatos – minimum két lakatos kell ahhoz, hogy az
egyik összefogja, a másik meg hegeszti vagy hegeszteni csak úgy lehet, hogy az egyik hegeszt
a másik figyel, főleg helyszíneken, hogy hova pottyan a szikra, tehát egy lakatos soha nincsen
kiküldve sehová (…) (A klímaszerelők) is általában párban dolgoznak (…)” (Vajas József
ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
„párban dolgoznak, egyedül soha nem megy senki, mindig párban mennek, 2 autó van, két
brigádot össze tudnak alakítani.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A napi/heti feladatok elosztása ezeknél a cégeknél általában az ügyvezető feladata. A kiosztott
feladatokat azok az emberek osztják tovább (ők szervezetik meg ténylegesen az elvégzendő
munkát), akik a műhelynek vagy a brigádnak a vezetői. Amennyiben brigádban, párban
dolgoznak a munkavállalók, akkor ott mindig meg van határozva, hogy ki szervezi meg a
munkát, ki adja ki az utasításokat.
Természetesen nem lehet/nem kell minden munkát párban végezni. A munkásoknak
megvannak a maguk egyedül végezhető feladatai, résztevékenységei és rendszerint akkor
állnak párba, amikor a munkának az adott fázisa azt megköveteli. Nem nehéz belátni, hogy
például egy klímaberendezés felszereléséhez minimum két ember szükséges, de ugyanezen
gépszerkezet helyszíni megjavításához elegendő lehet egy szakember is. Kisebb javítási
munkálatokra, garanciális munkavégzésre gyakorta egyedül mennek a szakemberek.
„(…) ilyen a fűtés: nagyobb munkáknál a technológia nem engedi meg, ezeken két-három
ember dolgozik egyszerre. Kisebb javításokhoz egy ember is elég.” (Vincz István ügyvezető –
TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.)
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„(…) ha egyszemélyes munka van egyedül, ha olyan, hogy kétszemélyes (például) csinál egy
kaput vagy bármilyen elemet, akkor ketten. Az építésvezető határozza meg, hogy kinek mit kell
csinálnia, ő aki leosztja a munkát, ővele beszélik meg a teendőket (…)” (Vincz István
ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.)
A vizsgált informatikai cégeknél pontosan meghatározott feladatok vannak (Compact Digital
Kft., DATATRANS Internet Kft., VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.) és
általában az önálló munkavégzésre helyeződik a hangsúly:
„(…) a kollegám csinál egy modult vagy én csinálok egy modult, annyi történik a végén, hogy
egymásét ellenőrizzük le – a saját munkádat nem tudod leellenőrizni, ez így lesz kooperatív,
annak ellenére, hogy egymástól teljesen függetlenül dolgoztunk (…)” (Máté György és Dobai
Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
A megkérdezett cégek többségében 2 fő (ügyvezetők) jelentette a ténylegesen informatikai
tevékenységet folytató szakembergárdát, így ezeknél a vállalatoknál a munkavégzést jól
bejáratott, közös megegyezés alapján határozzák meg egymás között a szakemberek.
Általában a nagyobb társaságoknál kizárólagosan az ügyvezető hatáskörébe tartozik a munkák
kiosztása, megszervezése. A vizsgált informatikai cégek közül két vállalat foglalkozik
hardverkiépítéssel és szervízeléssel is. A hardveres munkák során gyakrabban dolgoznak
együtt az emberek, de ezek a munkavégzések is sok önállóan elvégzett munkafázisból állnak
össze.
„(…) ha van egyféle szerelési munka, azt nagyon gyakran kettő vagy három ember végzi (…)
mindenki tudja a dolgát, önállóan dolgoznak, de egyes pontokon összefüggenek.” (Aladics
István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet Kft.)
Az interjúk során találkoztunk olyan céggel is, ahol az ügyvezető egymaga végezte a
tevékenységével

együttjáró

szoftverfelépítéssel

és

hardverkiépítéssel,

szervizeléssel

kapcsolatos feladatokat, de utóbbi cég csak alvállalkozó bevonásával volt képes nagyobb
hardvermunkákat végrehajtani, rendszereket kiépíteni. Általánosságban tehát elmondható,
hogy az informatikai cégek területén számottevően nagyobb lehetőség van az önálló
munkavégzésre, de költséghatékonysági okok miatt (hogy azonos idő alatt több munkát
tudjanak elvégezni) gyakran többen dolgoznak a hardverkiépítési, szervizelési munkálatok
során. A vizsgált informatikai cégek profiljában az irodai, tehát szoftverfejlesztési, 3K CONSENS IRODA
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üzemeltetési munkák vannak többségben, így elmondható, hogy a fő hangsúly az önálló
munkavégzésre helyeződik.
„(…) ezek alapvetően irodai munkák, ezeknél a szakmáknál az önállóság döntő (…).”
(Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet Kft.)
A szerszámgyártással és/vagy fémszerkezetgyártással, illetve fémmegmunkálással foglalkozó
cégek (alapvetően: Billig-Szer Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft., Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., VIDEOTON HOLDING Zrt. fémmegmunkálás üzletág)
munkaszerveződése több tényező függvénye. Az általunk vizsgált cégek közül a VIDEOTON
HOLDING Zrt., a KNAUF PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft. és a FEVITA
Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt.-ről mondhatjuk el, hogy tömegtermeléssel is foglalkoznak
(bár utóbbi két cég nem tartozik a gép- és fémipari vállalatok közé). A megkérdezett cégek
közös vonása, hogy a kiadott munkát a csoportvezető osztja szét, hangolja össze, ő az, aki
felel egy-egy műszakban a kiosztott munka elvégzéséért.
Négy tényező befolyásolja leginkább, hogy milyen munkavégzés alakul ki ezekben a
munkaszervezetekben: 1. a legyártandó termék bonyolultsága, 2. a rendelkezésre álló
munkaerő létszáma, 3. az alkalmazott technológia, 4. a termék mennyiségi volumene.
Könnyen belátható, hogy a bonyolultabb szerkezetek (például egy gép) tömeggyártása, csak
úgy lehet költséghatékony, ha szalagrendszerben mindenki elvégzi a maga részfeladatát, míg
végül össze nem áll a kívánt termék. Egy egyszerűbb szerkezet, gépalkatrész (ami lehet egy
csavar is) tömeggyártásához legtöbbször célgépeket alkalmaznak, amelyek működtetéséhez
maximum egy vagy két ember szükséges, mint gépkiszolgálók. Ilyen módon tehát láthatjuk,
hogy egy tömegtermelő vállalatnál is sok önálló munka folyik, amelyek révén végül összeáll a
komplexebb termék. A modern technológia lehetővé teszi a tömegtermelő cégek számára,
hogy jól definiált, nagyrészt önállóan végezhető munkaköröket építsenek fel.
Ha egy mikro- vagy kisvállalkozás akar legyártani pár darab bonyolult szerkezetű gépet,
akkor a költséghatékonyság arra kényszerít, hogy mindenki az éppen aktuális munkadarabon
dolgozzon – itt tehát sokkal nagyobb szerepe van a team munkának, a csoportvezető
meglátásának, hogy miként lehet megoldani a párhuzamos munkavégzést. Világos, hogy egy
kisebb

vállalkozás

nem tudja

költséghatékonyan

ellátni

bonyolultabb

szerkezetek

költséghatékony tömeggyártását, ezért általában kevés számú, egyedi, nagyon komplex,
magas

hozzáadott

értékű

gépberendezéseket/fémszerkezeteket
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gyártanak – például célgépeket, fröccsöntő szerszámokat. Természetesen kisvállalkozás is
képes lehet tömegtermelésre, de ennek a feltétele, hogy egyszerűbb, alacsony komplexitású
termékeket (például csavarokat, egyszerűbb alakzatokat) gyártsanak a legmodernebb (NC,
CNC) technológiákkal (hagyományos gépekkel ugyanis ma már nem lehet költséghatékony
tömegtermelést folytatni). Utóbbi esetben tehát lehetőség nyílik a többségében önálló
munkavégzésre, ahol ’csak’ a gép üteméhez kell igazodni. Az általunk vizsgált KKV cégek
elsősorban

kisebb

szériák,

bonyolult

szerszámok,

gépberendezések

létrehozásával

foglalkoznak, tehát nem tipikus tömegtermelői munkát végeznek, így az önálló munkavégzés
mellett kiemelkedő szerepe van az együttműködésen alapuló munkavégzésnek is.
„(…) célgép megépítése team munka, van egy csoportvezető, aki megszervezi az alkatrészek
gyártását, összehangolja a munkát.” (Kántor Sándor ügyvezető - Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Az elektronikai, műszeripari cégek munkamegosztását elsősorban azt határozza meg, hogy
mekkora szériák gyártásával foglalkozik az adott vállalat. A tömegtermeléssel foglalkozó
elektronikai cégek (VIDEOTON HOLDING Zrt. elektronikai szerelés üzletág) összeszerelő
szalagmunkával állítják elő a beszállítók által készített alkatrészekből a végső terméket.
Ebben az esetben pontosan meghatározott a munkavégzés menete, mindenkinek megvan a
maga pontos helye a gyártási rendszerben, tehát – bár hosszú szalagszerű ’team’ munkában áll
össze a termék – mindenkinek önállóan kell elvégeznie a feladatát. A műszakvezető osztja be
az embereket az adott munkakörbe és végzi az ellenőrzést az egyes feladatköröknél. A nem
tömegtermeléssel foglalkozó elektronikai vállalkozásoknál nem szalagszerűen történik a
munkavégzés. Az általunk vizsgált elektronikai cég (TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
teszteléssel, fejlesztéssel és prototípusok gyártásával foglalkozik. A vállalat kisebb
darabszámban állít elő prototípusokat, illetve végez mérési, szervizelési munkálatokat. A
napi/heti feladatokat az ügyvezető határozza meg, a műhelyben pedig a csoportvezető adja ki
az

egyes

részfeladatokat,

figyelembe

véve

az

egyes

munkatársak

szakmai

erősségeit/gyengeségeit.
„(…) a munka fő menetét, hogy melyik héten mit csinálunk azt én tervezem meg (…) a
csoportvezető (…) aki a napi munkát felügyeli és kiosztja, tehát gyakorlatilag egy hétre előre
megtörténik a pontos munkaterve a következő hétnek és a csoportvezető adja ki a napi
munkát. A csoportvezető tisztában van azzal, hogy mit mikorra kell szállítani, milyen
határidők vannak, mi a rend és ő ehhez mérten dönti el, hogy ki, mikor és mit csinál. Ha
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egyszerre csak egyfajta termék fut, akkor mindenki azon dolgozik általában, de előfordul az,
hogy többfajta terméket gyártunk egyszerre, akkor az be van osztva, attól függ, hogy ki miben
a jobb (…) a csoportvezető osztja be (az embereket)” (Vizinger Sándor - TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)
Költséghatékonysági szempontból természetesen nem lehet/vagy csak ritkán szalagszerű
rendszerben dolgozni, tehát ugyanazon a terméken több munkafázist ugyanaz a szakember
hajt végre, így egymás mellett lévő párhuzamos munkavégzésről beszélhetünk.
(…) itt nagyon ritkán fordul elő, hogy olyan típusú munka van mint egy szalagon például.
Kicsik a darabszámok, 10 darabszámú a gyártásunk, így egy-egy munkafázist egyszerre több
ember csinál és utána jön a következő munkafázis.” (Vizinger Sándor - TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)
Egy másik fontos szempont ezeknél a cégeknél, hogy mivel nagyon gyakran szolgáltatási
tevékenységet is folytatnak (például tesztelés, szervizelés), ezért a műhelyben sokféle típusú
munka folytatódik egymással párhuzamosan.
(…) jönnek termékek és az egyik mondjuk hibás és azon kell valamit kicserélni, a másik
terméken méréseket kell csinálni, akkor azt elvégzi egy másik ember (…) itt egyéni
feladatkiosztás van.” (Vizinger Sándor - TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
A kisebb létszámú kereskedelmi üzletekben a team-munkára épülő önálló munkavégzés a
jellemző. Utóbbi azt jelenti, hogy a munkatársak átfedik egymás munkaköri feladatait, így
szükségszerűen együtt kell dolgozniuk ahhoz, hogy ne alakuljon ki összevisszaság az
üzletben. A szervezetlenség elkerülése végett tehát kooperatív együttműködésre van szükség,
de az egyes feladatokat már önállóan látják el a munkavállalók, azok elvégzéséhez általában
nem szükséges a munkatársi közbelépés. A nagyobb kereskedelmi egységekben már jobban
leszabályozott munkakörök vannak, amelyekben a szervezési feladatokat külön menedzsment
látja el, így a munkavállalóknak pontosan meghatározott feladataik vannak, amelyekben nem
kell egyeztetniük más munkatársakkal a szervezett munkavégzés érdekében. A kisebb
létszámú kereskedelmi vállalkozásoktól a nagyobb létszámúak felé haladva tehát többnyire
erősödik az önálló munkavégzés lehetősége és követelménye.
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4.1.4. A vállalatok által alkalmazott technológiák
Jelen alfejezetben kerülnek bemutatásra a megkérdezett vállalatok által alkalmazott
technológiák, illetve ehelyütt mutatjuk be, hogy a cégek középtávon milyen új
technológiák bevezetésére látnak esélyt – amelyek lényegesen megváltoztatják a
pályakezdőkkel szembeni szakmai elvárásokat. Érdeklődtünk egyúttal afelől is, hogy a
vállalkozások szerint – amennyiben lesznek technológiai megújulások – miként lehetne,
hogyan lenne érdemes azokat adaptálni a szakképzésbe.
Az építéssel-, épületgépészettel foglalkozó cégek (IDH Épületgépészeti Kft., HE-LAK
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft., ALBAFITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.) tevékenységeik elvégzéséhez
egyszerű, hagyományos gépeket és szerszámokat igénylenek. Az interjúk során találkoztunk
olyan céggel, amely az egyszerű kéziszerszámokon kívül nem rendelkezett hagyományos
megmunkálógépekkel sem. Általánosságban elmondható, hogy azok a vállalkozások
rendelkeztek komplexebb gépparkkal, amelyek a szolgáltatás nyújtása mellett egyedi
alkatrészek,

fémszerkezetek

gyártásával

is

foglalkoztak.

A

fémmegmunkálás,

fémszerkezetgyártás gyakran kiegészítő tevékenységei az épületgépészeti szolgáltatásnak,
illetve külön profilként is működhet a tevékenységében diverzifikált vállalkozásban. Egy
összetettebb gépparkkal rendelkező cég többnyire a következő eszközökkel végzi a
tevékenységét:

hajlító-,

és

menetmetszők,

próbapumpák,

megmunkáló
elektromos

gépek,

présgépek,

lágyforrasztó

menetvágógépek,

készülékek,

kézi

kéziszerszámok

szerelőpárosok részére, láng- és ívhegesztő berendezések, műanyagcső-hegesztőgép,
sarokcsiszolók,

gyorsdarabolók,

fűrészek,

véső-

és

fúrókalapácsok,

fúrógépek

és

csavarbehajlító gépek. A megkérdezett vállalkozások egyértelműen nem szorulnak a
legújabb CNC technológia vezérelte megmunkálógépekre tevékenységük elvégzéséhez,
hiszen ezek a cégek: egyrészt gyakran az épületgépészeti/építészeti szolgáltatást kiegészítő
tevékenységként végzik az alkatrészek/fémszerkezetek gyártását (tehát egyedi gyártással
foglalkoznak), másrészt árbevételük jelentős részét nem a termelés, hanem a szolgáltatásnyújtás adja.
„Nekünk nem kell a karbantartáshoz és a pótláshoz (CNC technológia), hagyományos
gépekkel jó dolgozni, nálunk nem sorozatgyártás folyik, (hanem) egyedi gyártás.” (Vincz
István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.)
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A technológiai megújulás lehetősége (illetve jelene) az épületgépészeti/építési kivitelezés
során felhasználandó szerelvények, rendszerelemek (új csőrendszerek, idomok, új típusú
épületgépészeti berendezések – szivattyúk, fűtéstechnikai berendezések, új típusú anyagok)
területén érhető tetten. A megújult elemeket általában külföldi érdekeltségű kereskedelmi
cégek vezetik be a magyarországi piacra. A szakma számára ezek a termékforgalmazó
vállalatok rendeznek bemutatókat, illetve tanfolyamokat is:
„Ezeket az új technikákat kereskedelmi cégek hozzák be, rendeznek szakmai bemutatókat,
rövid tanfolyamokat, amelyen a szakmának ott kell lennie és az iskoláknak is ott kellene
lenniük, mert így nem közvetett módon kerülne be a tudás az iskolába, hanem közvetlenül az
iskola építené be ezt a tudást és így jobb lenne a pályakezdők helyzet is (a vállalkozónak nem
azzal menne el sok ideje, hogy ezeket a technikákat bemutatja a gyakornoknak).” (Szilvási
Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A fenti idézet már magában foglalta arra a kérdésünkre keresett választ, hogy miként tudna az
új tudás a szakképzési intézményekbe adaptálódni, az alábbi idézet cizelláltabban fejezi ki az
új tudások tananyagba integrálásának ’hogyan’-ját:
„(…) szokott lenni Pécsen, Debrecenben (…) gépészkiállítás, a termékforgalmazóknak
lehetőségük van kiállítani, bemutatni a termékeiket, rendszereiket (…) én úgy gondolom, hogy
ezt kellene meglovagolniuk a szakmunkásképző intézményeknek is, hiszen a kereskedőnek az is
érdeke, hogy a jövő generációja is megismerje és használja azt a terméket, technológiát, amit
képvisel (…) itt az lenne a legmegfelelőbb, ha nem a tanár közvetítené ezeket az új termékeket,
megoldásokat, hanem a diákok mennének el vagy a forgalmazó jönne el bemutató tartani a
diákoknak, egy olyan ember, aki a magáénak érzi azt a terméket, lelkesen fogja
előadni…ebből többet tanulhatna, mintha a tanár úr mondaná el.” (Szilvási Éva irodavezető
– IDH Épületgépészeti Kft.)
A

megkérdezett

szerszámgyártással

és/vagy

fémszerkezetgyártással,

illetve

fémmegmunkálással foglalkozó cégek (Billig-Szer Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft.,
Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., VIDEOTON HOLDING Zrt.
fémmegmunkálás üzletág) modern termelőtechnológiákat használnak. Gépparkjukban
megtalálhatóak a CNC vezérlésű megmunkáló központok egészen a hagyományos
technológiájú egyetemes forgácsoló gépekig. A felmért cégek mindegyike egy vagy több
multinacionális vállalatnak a partnere, amely folyamatosan kikényszeríti a gyártókapacitás
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növelését és a technológiai színvonal fejlesztését, illetve szinten tartását. Korábbi
munkaerőpiaci kutatásaink tapasztalata szerint ugyanis a nemzetközi nagyvállalatok olyan
komoly minőségbiztosítási rendszert működtetnek, ahol a beszállítóktól megkövetelt
technológia a CNC vezérlésű gépeknél kezdődik (a pontosság, a kontrollálhatóság, a
számítógépes tervezhetőség követeli meg a CNC technológiát). Az általunk vizsgált
vállalatok

mind

megfeleltek

ezeknek

a

magas

technológiai

követelményeknek.

Megjegyezzük, hogy a magyarországi gép- és fémszerkezetgyártó KKV cégek körében
nem általánosítható az általunk vizsgált cégek géppark színvonala, többnyire
hagyományos technológia jellemzi azokat, amellyel főként egyedi gyártást végeznek. A
megkérdezett cégek többsége nem tudott olyan technológia-változás lehetőségről
beszámolni, amely a közeljövőben valószínűsíthetővé válik, egyedül a Kántor Mechanika
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője helyezett kilátásba változást:
„Legfeljebb technológia áthelyezésről lehet szó, ha a lézer már eléggé elterjedt lesz, akkor
valószínű, hogy ez a technológia jelenik meg a CNC-ben is, ami új tudásokat igényelhet”
„a jövőben egyre inkább vesznek át nálunk mérnöki feladatokat a gépkezelők, tehát
CAD/CAM rendszereket eddig csak a mérnökök kezeltek (…) de ha a gépkezelők ezzel jól
tudnak majd bánni, akkor megkönnyíthetik a mérnökök helyzetét és a saját helyzetüket.”
(Kántor Sándor - Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.).
A CNC technológiához számítógéppel segített tervezés, úgynevezett CAD (computer aided
design - számítógéppel segített tervezés) rendszer társul, amelyben tervezési szakemberek –
rendszerint mérnökök – megtervezhetik a gyártandó terméket, majd a kész tervet egy
számítógépes megmunkálást tervező programmal – CAM (computer aided manufacturing számítógéppel segített gyártástervezés) – a CNC berendezés által feldolgozható
programutasításokká konvertálják. A cég által felvetett lehetőségben ezt a feladatot
középszintű, gépkezelő, kékgalléros fizikai szakmunkások vehetik át a jövőben.
Az információ technológia folyamatos és rendkívül gyors fejlődése miatt az informatikai
cégeknek (Compact Digital Kft., DATATRANS Internet Kft., VISUALBA Kereskedelmi és
Informatikai Kft.), illetve az informatikát oktató iskoláknak kell a leginkább
felkészülniük az állandó hardvertechnológia- és szoftverváltozásokra. A megkérdezett
cégeknek elsősorban rendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kell foglalkoznia, tehát a
teljes számítástechnikai rendszert kell folyamatosan működőképes állapotban tartaniuk. A
vállalatoknak amellett, hogy folyamatosan biztosítaniuk kell a rendszer működését, szerviz
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feladatokat is el kell látniuk, tehát a használat során adódó problémákat szolgáltatói- (gerinc)
és kliens oldalon is el kell tudniuk hárítani. Mindezek a szolgáltatások aligha képzelhetőek el
a változás folyamatos lekövetése és rendszerbe integrálása nélkül. Az informatikai cégeknek
gyakran nemcsak az információs-technológiából következő változásokkal kell lépést
tartaniuk, hanem sokszor annak a szakterületnek a változásaival is, amelyet az
informatikai rendszerükben működtetnek.
„(…) követni kell a jogszabályi változásokat, aztán ki kell találni, hogy hova kerüljön bele a
programba, ha ez készen van, akkor frissítésként megkapják a felhasználók, de (…) az
Egészségügyi

Pénztár

gondoskodik

arról

hogy

folyamatos

dolgunk

legyen,

a

gyógyszertámogatások havonta változnak.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők –
VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
A programozó informatikával foglalkozó szakemberek számos esetben olyan munkakörökben
dolgoznak, amelyekben a programozói tudás önmagában ’csak’ eszköze egy cél
megvalósításának, így ennek az adott célnak az eléréséhez a programozónak birtokolnia kell a
meghatározott szakterület (kereskedelem, építészet, pénzügy, stb.) ismereteit is. Utóbbiból
következik az általános megállapítás, hogy a programozó informatikusnak nemcsak saját
alapszakmájában kell tudnia folyamatosan megújulnia, hanem azon szakterületekben is,
amelyeket programokba foglal.
Az elektronikai iparágban kutatásunk során a TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.-vel
készítettünk interjút. Az elektronikai ágazatban a KKV cégeknél használt technológia és
technológia-változás tágabb kontextusban történő bemutatása folytán a VIDEOTON
HOLDING Zrt. elektronika-szerelés üzletágát is érinteni fogjuk. Az elektronikai iparágban
tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások többnyire fejlesztéssel, teszteléssel, egyedi-,
alacsony darabszámú elektronikai eszközök-, prototípusok építésével, illetve szervizeléssel
foglalkoznak. Az elektronikai iparágban a kisebb cégek ezeket a tevékenységeket tudják
költséghatékonyan ellátni. A felsorolt tevékenységekhez a cégek olyan technológiákat
használnak fel, amelyek hosszú ideje ugyanazon az elven működnek, valamint a
közeljövőben sem valószínű, hogy megváltoznak: digitális multiméter, oszcilloszkóp,
függvénygenerátor,

forrasztópáka,

elektronikai

forgácsoló

gépek

(fúró,

eszterga),

kéziszerszámok – csípőfogó, csavarhúzó, stb. Az alapvető módszerek és eljárások tehát
nem változnak.
„(…) magában az eljárásban nem lesz technológiaváltás (…) lényeges technológiaváltás nem
lesz, legfeljebb új anyagok forrasztóanyagok lesznek, de a forrasztási eljárás nem változik,
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különösebb változást a jövőben nem látok.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)
Az elektronikai iparban felhasznált anyagok mellett a NYÁK (nyomtatott áramköri
kártya)

tervezőprogramok

területén

várható

fejlődés,

de

alapjában

véve

a

szoftverfejlesztés nem fogja megváltoztatni a tervezés menetét. A kisebb KKV cégek
mellet az elektronikai iparág további szereplői: az elektronikai alkatrészeket összeszerelő-,
tömeggyártással foglalkozó nagyüzemek, valamint az elektronikai alkatrészeket előállító,
többnyire sorozatgyártó cégek. A nyomtatott áramköröket előállító cégek ma már a
legmodernebb technológiákat használják, a megrendelők által küldött fájlokból
gyártófilmeket készítenek, majd mechanikai megmunkálás, furatfémezés, rajzolatfelvitel,
rajzolatgalvanizálás, maratás, bevonatolás és préselés folyamatán keresztül elkészül a
nyomtatott áramkör. A NYÁK elkészítésében célgépek és CNC technológia játssza a fő
szerepet. Az összeszerelő nagyüzemek NYÁK szerelési és tesztelési munkákat végeznek.
A nyomtatott áramkörökre általában kétféle technológiával viszik fel az alkatrészeket
(kondenzátor, tranzisztor, dióda, processzor, stb.): 1. hagyományos forrasztással, amikor
forrasztópákával az áramkörre forrasztják a lábas alkatrészeket – ezt a folyamatot emberek
végzik, illetve (2.) hullámforrasztásos eljárással, amelyben láb nélküli SMD (felületszerelt)
alkatrészeket rögzítenek a nyomtatott áramkörön, majd reflow kemencében rögzítik. Az
utóbbi eljárás számított technológiai újításnak az elektronikai gyártás területén, de ma
már egy költséghatékonyan termelő nagyvállalat számára ez az eljárás nem jelent
újdonságot.

4.2. A pályakezdő szakemberektől elvárt kompetenciák
4.2.1. Szakmai kompetenciák típusai
Kompetencia alatt a "(…) képzésben résztvett személy ismereteinek, készségeinek,
képességeinek magatartási, viselkedési jegyeinek összességét értjük, amely által a személy
képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére." (2001. évi CI. törvény, 29 §
10.). Kutatásunk szempontjából irreleváns lett volna az egyes szakmák/munkakörök konkrét
szakmai elemeinek a feltérképezése, hiszen a szakmai ismeretekkel maguk a TISZK tagjai, a
képző intézmények munkatársai is tisztában vannak.
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Célunk az volt, hogy megtudjuk, a gyakorlatban melyek azok a készségek és képességek,
személyiségjegyek, amelyek elégséges feltételt jelentenek a pályakezdő szakemberek
számára ahhoz, hogy megtanult szakismereteiket felhasználják, fejlesszék és ezáltal
képesek legyenek sikeresen integrálódni a munkaerőpiacra.
A továbbiakban ágazatonként és azon belül szakmai-munkakörönként fogjuk bemutatni a
szükséges kompetenciákat, amelyeket személyes-, társas-, és módszerkompetenciákra
osztottunk. „A személyes kompetenciák azok az adottságok és személyiségjellemzők,
amelyek meghatározzák és befolyásoljak az egyén teljesítményét, hatékonyságát a
munkavégzés során. Fontosabb személyes kompetenciák: felelősségtudat, kitartás, precizitás,
pontosság, önállóság, önfegyelem, stressztűrő-képesség, terhelhetőség, szorgalom, önfejlődés,
elkötelezettség. A társas kompetenciák olyan személyes tulajdonságok, készségek és
képességek, amelyek jellemzően társas helyzetben nyilvánulnak meg. Fontosabb társas
kompetenciák: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, csoportmunkára való alkalmasság,
udvariasság, kezdeményezőkészség, határozottság, empátia, tolerancia, motiválhatóság,
segítőkészség, irányíthatóság. Szorosan ide kapcsolódnak a módszerkompetenciák, amelyek
a jellemző cselekvési módok rutinját jelentik (amelyekkel a megszerzett szakmai ismereteket,
tudást

jól

megválasztott

módszerekkel

alkalmazzuk).

Ilyenek:

gondolkodás,

problémamegoldás, munkastílus.” (Balassa Ildikó, A személyes és társas kompetenciák
fejlesztésnek, mérésének és értékelésnek lehetőségei, 2006).
A ’szakmai munkakör’ kifejezés bevezetése azért vált szükségessé, mert ugyanazon
szakmával több nemzetgazdasági ágazatban is el lehet helyezkedni, így ennek megfelelően az
egyes szakmákhoz kapcsolódó kompetencia-elvárások eltérhetnek annak függvényében, hogy
milyen ágazatban vizsgáljuk az adott szakmát. A vállalkozók szabad kezet kaptak abban,
hogy miként értelmezik, hogyan nevezik meg azokat a szakmákat, amelyekkel az egyes
munkaköröket betöltik. A KKV cégeknél általános tapasztalat volt, hogy az egyes
szakmák elnevezésében valójában több szakmát integráltak. Így fordulhatott elő, hogy a
’gázvezeték- és készülékszerelő’, a ’központi fűtés- és csőhálózat szerelő’, valamint a
’vízvezeték- és vízkészülék szerelő’ szakmák a megkérdezett vállalkozóknál gyakran ’víz-,
gáz-, és fűtésszerelő’ szakmába integrálódva jelentek meg.
A fenti példánál maradva az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) adatbázisában e korábban
három különböző mesterség jelenleg ’épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő’
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szakma alatt van nyilvántartva. Az új Képzési Jegyzékben sok szakképesítésnek van
úgynevezett elágazása, elágazás-szakképesítése, ami azt jelenti, hogy ha elkezdünk egy
szakképzést (például ’épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő’ képzést), akkor az
alaptananyaghoz kapcsolódó modulok elvégzését követően válaszút elé kerülünk,
választanunk kell, hogy melyik részterület az, amely a legjobban érdekel, amelyben a
leginkább tudjuk kamatoztatni a képességeinket. Így tehát, aki ’épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő’ képzésen vesz részt, később olyan elágazások között választhat, mint a
’Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő’, ’Központifűtés- és csőhálózat- szerelő’,
illetve a ’Vízvezeték- és vízkészülék- szerelő’ elágazás. Utóbbival érzékeltetni szerettük
volna, hogy az új OKJ rendszerben valójában nem történt meg a szakmák egymásba
integrálása, kizárólag az egyes szakmákhoz kapcsolódó tantervek közös pontjai kerültek
összehangolásra és a valódi szakmaválasztás későbbre tolódik a képzésben.
A KKV vállalkozások komplex szakmai tudást igényelnek, erre nevelik ki a
munkavállalókat – tudásban, készségekben és képességekben tehát erre kell
felkészülniük a pályakezdő munkatársaknak is. Az ’épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő’ szakma ’központifűtés- és csőhálózat- szerelő’ elágazásában szakmát
szerzett pályakezdő egy mikro- és kisvállalkozásnál a legnagyobb valószínűség szerint
vízvezeték- és csőhálózat szerelőként is fog dolgozni, kitanulja, kénytelen kitanulni a ’nagy
tudású’ mesterek mellett. Általában a kisebb KKV vállalkozások – a közép- és
nagyvállalatokkal szemben – sokkal inkább megkövetelik a pályakezdő munkatársaktól
azokat a kompetenciákat – készségeket, képességeket, viselkedési jegyeket – amelyek
képessé teszik az újonnan belépőket arra, hogy rövid időn belül komplex szaktudású,
hatékony munkaerővé váljanak. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szakmai
munkaköröket, amelyek az interjúalanyok által kiválasztásra- és (kompetenciaalapú)
jellemzésre kerültek.
1. Épületgépészeti szakmai munkakörök:
• víz-, gáz- és fűtésszerelő, illetve csőhálózatszerelő (HE-LAK Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt., ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.,
IDH Épületgépészeti Kft.)
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2. Fém- és gépipari szakmai munkakörök:
• CNC esztergályos, CNC-marós (Billig-Szer Alkatrész- és Szerszámgyártó Kft.,
Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., VIDEOTON HOLDING
Zrt.)
• gépésztechnikus (KNAUF PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)
3. Informatikai szakmai munkakörök:
• alkalmazásfejlesztő, illetve web-alkalmazásfejlesztő (VISUALBA Kereskedelmi és
Informatikai Kft., DATATRANS Internet Kft.)
• rendszergazda (Compact Digital Kft., DATATRANS Internet Kft.)
4. Elektronikai szakmai munkakörök:
• elektrotechnikus, illetve elektroműszerész (TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
5. Kereskedelmi szakmai munkakörök:
• kereskedő-boltvezető, illetve bolti eladó, bolti pénztáros (ALKUNET Kereskedelmi
Kft., FEVITA Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt., ALIQUANDER Kft.)
Az interjúalanyokkal folytatott beszélgetés közben rendszeresen felhívtuk az interjúalanyok
figyelmét arra, hogy az egyes szakmai munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat a
pályakezdő munkatársaktól elvárt követelmények alapján fogalmazzák meg.
Az egyes szakmai-munkakörök tanulmányozásánál rendszerint ugyanazok a kompetenciaelemek kerületek kiválasztásra az interjúalanyok által, így tartalmai szempontból úgy volt
érdemes eljárnunk, hogy a leggyakrabban előforduló kompetencia elemekről adunk egy
általános, tágabb összefüggésekben értelmezett magyarázatot, a továbbiakban (az adott
kompetencia-elemeket szakmai-munkakörök alatt vizsgálva) azonban – az ismétléseket
mellőzendő – többnyire kizárólag konkrét megfigyeléseket tettünk közzé.
A szakmai munkakörök bemutatását az adott szakma/munkakör rövid, általános
ismertetésével kezdjük, majd személyes-, társas-, és módszerkompetenciák szerinti bontásban
felsoroljuk és – ahol van arra lehetőség – idézetekben bemutatjuk a vállalkozók által
meghatározott kompetencia-elemeket.
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Emlékeztetjük a tanulmány olvasóját, hogy a mikro- és kisvállalkozások körében
általában nincsenek jól elhatárolható munkakörök, tehát adott esetben egy
szerkezetlakatos éppen úgy dolgozik csőhálózatszerelőként, mint egy csőhálózatszerelő
szerkezetlakatosként. A nagyarányú átfedések miatt, az egyes szakmai kompetenciák
magyarázásakor az interjúalanyok (szükségszerűen) más szakmák területére tévedtek, így
esetenként az idézetek nem tűnnek teljesen konzisztensnek az adott szakmai-munkakör
bemutatásakor. Ennek a sajátos keveredésnek a ténye megerősített minket abban, hogy a
kisebb KKV vállalkozások a komplex tudáshoz kapcsolódó kompetenciákat részesítik
előnyben, azokat a készségeket, képességeket, amelyek kapcsolódási pontot jelentenek az
egyes szakmák között. Az alábbiakban azok a személyes kompetenciák kerülnek
bemutatásra, amelyek a legtöbbször és a leghangsúlyosabban fordultak elő az egyes szakmai
munkakörök tárgyalásakor.
A szakmák/munkakörök általános bemutatásánál a korábbi és az új OKJ rendszer által
definiált szakmaleírásokat egyaránt figyelembe vettük, tekintve, hogy számos – az
interjúalanyok által felvetett szakma – az új rendszerben más szakmai megnevezéssel (de
alapvetően

azonos

tartalommal)

rendelkezik.

A

szakmai

leírások

forrásául

a

www.szakkepesites.hu, a www.epalya.hu, illetve a www.afsz.hu weblapok tartalma szolgált.
4.2.2. A szakmai kompetenciák összefoglaló bemutatása
Az alábbiakban megismertetjük az olvasót azokkal a kompetencia-elemekkel, amelyek a
megkérdezett vállalkozások által fölvetésre kerültek a pályakezdők sikeres munkahelyi
beilleszkedésének kapcsán. A definiált készségekre, képességekre tehát úgy kell tekinteni,
mint amelyek szükséges feltételek ahhoz, hogy a vizsgált munkaerőpiaci szegmensekben
egy pályakezdő sikeresen el tudjon helyezkedni, illetve hosszútávon képes legyen
megtartani a munkaerőpiaci pozícióját.
Az interjúalanyok által meghatározott leggyakoribb ’személyes kompetenciák’:
• Pontosság: az interjúalanyok szerint egy pályakezdő munkatárstól elvárható, hogy
a különféle tevékenységeket előírásszerűen kivitelezze, végrehajtsa és lebonyolítsa
a vezető mesterember utasításainak megfelelően. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy a pályakezdő kollegának nem szabad hibáznia, mindent precízen kell
végrehajtania, de fontos, hogy a felettes rendelkezéseit ne ’tessék-lássék’ módon
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végezze el, hanem pontosan, az utasításoknak megfelelően. „Fontos a szakmai
pontosság, a pontosságba beleveszem még a munkafegyelmet, pályakezdőbe ezt bele
kell nevelni” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő
Kft.). Összefoglalóan tehát a pontosság elvárása egyrészt a munkavégzésre-,
másrészt a munkához való hozzáállásra vonatkozik, illetve több alkalommal
említették az időben értelmezett pontosságot is. Utóbbi rendkívül fontos egy
pályakezdő szakemberről kialakuló első benyomás szempontjából, mert a megjelenés
pontossága (késés nélküli érkezés a munkavégzés helyszínére) és a reális határidők
betartása a legelső dolgok közé tartozik, amelyek alapján megítélik az új
munkavállalót.
• Önállóság: Önállóság alatt általában – a munka világában – azt szokták érteni, hogy a
munkavállaló a munkavégzéséhez nem szorul mások irányítására, rendszeres
segítségére. Sok olyan munkakör létezik – műszaki területen főként a közép- és
nagyvállalatok területén – amelyek olyannyira lehatároltak és pontosan definiált
lépésekből állnak, hogy a feladatkör ellátása többszöri és komolyabb irányítás
nélkül is ellátható – a munkanapok és a munkavégzés így rutinszerűvé válik.
Utóbbi munkakörökben a cégek általában komoly önállóságot várnak el az
alkalmazottaktól. A mikro- és kisvállalkozások területén – mint jeleztük – a
munkakörök és a napi feladatok nem ennyire egyértelműek, a napi munkavégzésben
nem ’automatizált’ a tevékenységek sora, erre többnyire nincsen lehetőség. Az
interjúalanyok az önállóságot fontos tényezőnek tartották, de általában reálisan látták,
hogy egy pályakezdőtől a teljes önállság inkorrekt elvárás lenne – „egy év is lehet
(míg az új munkavállaló önállóvá válik), nem baj, ha kérdezget a pályakezdő” (Vincz
István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.). A részleges
önállóság azonban elvárás.
„(…) az ismereteket kell tudni, de egy pályakezdőtől nem elvárás, hogy rögtön tudja,
most éppen mit kellene alkalmaznia, mi volna a helyénvaló. Ott van a főnöke, majd ő
megmondja neki, majd később, fél, egy év múlva már tudni fogja, hogy mely
munkafolyamatokat

kell

alkalmaznia.”

(Szilvási

Éva

irodavezető

–

IDH

Épületgépészeti Kft.)
A kezdő munkavállalónak nem kell professzionista módon tudnia, hogy egy adott
munka milyen munkafázisokból és módszerekből fog összeállni, nem kell tudnia,
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hogy egy komplexebb szakmai módszert, hogyan lehet jól kivitelezni (ezt a munka
világában tanulják meg), de a kiadott utasításokat, a munkavégzés egyszerűbb
elemeit (amelyre az iskola felkészít) a pályakezdőknek is el kellene tudniuk látni.
A részleges önállóság alapja tehát a szakmai ’alapműveltség’ megléte – „az
alapokat kell tudni (…) amire lehet építeni: a rajzot 70-80%-ban ismerje, a gépeket
ismerje (…), hogy a rajzokat tudja jól olvasni az elengedhetetlen (…) (a lakatosipari
gépeket) alapszinten biztos, hogy ismerni kell.” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ
Építő és Technológiai Szerelő Kft.).
A részleges önállóság tehát a munkafolyamat egyszerűbb, alaptudásokat igénylő
elemeinek önálló elvégzését jelenti – (…) ha odaadok neki egy rajzot, akkor ő azt
önállóan tudja kianyagozni, hogy ehhez kell 3 db könyök, 36 folyóméter ilyen cső,
olyan cső, ilyen szerelvény, tudja leadni az anyagigényét (…) (Vajas József ügyvezető
– HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.).
Az interjúalanyok véleménye szerint a részleges önállóságtól a teljes önállóságig
általában fél- vagy egy év alatt jutnak el a pályakezdők, annak függvényében,
hogy ki mennyire tehetséges és/vagy birtokolja a szükséges (alap)tudásokat,
kompetenciákat.
• Döntésképesség: Dönteni rendszerint kérdéses helyzetekben szükséges. Dönteni az
tud felelősen, aki tisztában van a megoldási lehetőségekkel, így döntő határozatot
képes hozni egy adott probléma kapcsán. Az interjúalanyok egyértelműen nem várják
el a pályakezdőktől, hogy a döntésképesség teljes birtokában legyenek, de az
életrevaló döntésképességet igenis fontosnak tartják. A pályakezdőktől tehát
talpraesettséget várnak el és tekintetbe veszik, hogy a pályakezdő nem lehet tudásának
teljes birtokában, nincsen elég tapasztalata, így nem tud mire alapozva felelős
döntéseket hozni komolyabb kérdésekben. Cizelláltabban kifejezve azonban azt kell
mondanunk, hogy az alapkompetenciák esetében mutatkozó döntésképtelenség
inkompetens

pályakezdő

látszatát

keltheti.

A

döntésképesség

tehát

az

alaptudások, alap szakmai fogások esetében nélkülözhetetlen kompetencia,
nagyobb komplikáció, felelősségteljesebb határozat esetében azonban nem
elvárás, épp ellenkezőleg: a felettes munkakörébe tartozó elem. Utóbbiból
következik, hogy egy pályakezdőnek azt is tudnia kell, mi az, amiről dönthet és mi
az, amiről nem – ez általában egy gyenge pontja, konfliktusforrása lehet a
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pályakezdők munkaszervezetbe történő beilleszkedésének, mert a mikro- és
kisvállalkozásoknál kiforratlan (látens) szervezeti kultúra nem tisztázza alaposan
a munkavégzés szabályait, így a különböző szintű és mértékű helyzetekben
hozandó döntésekről való jogosultságot/jogosulatlanságot sem.
• Felelősségtudat: A felelősségtudat tudatosodott felelősségérzés, olyan erkölcsi
érzelem, amelynek rendkívül fontos szerepe van a munkavállaló cselekedeteinek
irányításában. Ha egy szakemberben nincsen meg a felelősségtudat, akkor nem érez
felelősséget az elvégzett munkájáért, amely kihat a munkavégzés minőségére is. Az
interjúalanyok valamennyien fontosnak tartották a felelősségtudatot és ezt olyan
kompetencia-elemként értékelték, amellyel már rendelkeznie kell a pályakezdő
munkatársnak, mert a felelősségtudat egy általános erkölcsi kötelezettség,
amellyel a munkavállaló nem a munkahelyén találkozik először.
(…) ez (felelősségtudat) elvárás a pályakezdőtől is, hiszen már az iskolában is
felelősséget vállal az írásos anyagáért (…), ha kiadják neki a feladatot és neki
lehetősége van azt mondani, hogy megértette és megcsinálja, akkor vállalja érte a
felellőséget (…) (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A megkérdezett munkáltatók a munkaköri felelősség területén megkövetelik, hogy az
elvégzendő munkát a munkavállaló mindig a legjobb tudása szerint lássa el és mindig
vegye figyelembe a számot adás kötelezettségét. A pályakezdő feladata tehát, hogy
megfontoltan, előrelátó magatartással el tudja dönteni, mely munkákat,
utasításokat tud részben vagy egészben felelősen elvállalni. A pályakezdőt némileg
tehermentesíti a nagyobb felelősség alól, hogy elsősorban a felettese irányába tartozik
felelősséggel, s ezért a feljebbvaló a pályakezdőt állandó kontroll alatt tartja (pedig ez
időben nem költséghatékony megoldás a cég számára). Ha azonban a kezdő
munkavállaló be akar illeszkedni a szervezetbe, akkor előbb-utóbb teljes körű
felelősséget kell vállalnia az elvégzett munkákért, ezzel tehermentesítve a
feljebbvalót/kollegát a végrehajtott munkák állandó felülvizsgálata alól. A
különböző

munkavégzések

és

munkakörök

természetesen

egymástól

eltérő

felelősséget igényelnek, bár nem létezik olyan munka, ahol ne lenne szerepe a
felelősségnek. Egy lakatos például munkája során gyakran olyan tevékenységeket lát
el, amelyek eredményeként magas biztonsági előírású gyártmányok jönnek létre
(például állványok, acélszerkezetek). Ha a szakember a munkáját könnyelműen,
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megbízhatatlan módon – tehát felelőtlenül – végezte, akkor azzal mások életét
veszélyezteti.
Az előírásokkal teljesen lefedett és/vagy állandóan ellenőrzött munkakörökben,
amelyekben szinte ’minden egyes mozdulat’ meg van tervezve, a minőségi
munkavégzés felelőssége nagymértékben megoszlik a munkakör megtervezője,
kontrolálója és a munkavállaló között. A kevésbé leszabályozott és/vagy ritkán
ellenőrzött munkakörökben az egyéni vállalásoknak, az egyéni jellegű döntéseknek
tágabb tere van a feladatmegoldásban, de a színvonalas munkavégzés felelőssége
továbbra is megoszlik a munkáltató és a munkavállaló között. Az utóbb meghatározott
esetben tehát sokkal nagyobb kockázatot vállal a munkáltató, mint az elsőként
bemutatott esetben. A mikro- és kisvállalkozások területén – ahol arányaiban több
szabályozatlan és ellenőrizhetetlen vagy csak nehezen felügyelhető munkakörrel
számolhatunk

–

tehát

felbecsülhetetlen

jelentősége

van

az

egészséges

felelősségtudat meglétének. A munkaképes felelősségtudat az egyik legfontosabb és
legszükségesebb kompetencia-elem a sikeres munkaerőpiaci beilleszkedéshez.
• Szabálykövetés:

A

szabálykövetés

igazodást

jelent

olyan

irányelvekhez,

rendelkezésekhez, amelyek megszabják a cselekvést, illetve annak módját. A
megkérdezett vállalkozók fontosnak vagy nagyon lényegesnek tartották ezt a
kompetencia-elemet. Az interjúalanyok általában kétféleképpen értelmezték a
szabálykövetést: egyrészt (1.) a szakmai szabályok követésében-, másrészt (2.) a
szervezetben uralkodó irányelvekhez (például a felettes utasításának a követése)
kapcsolódóan definiálták a kérdéses kompetencia-elemet.
„(…) a szakmai szabályok követése fontos – hogy működjön, amit csinál. Egy másik
oldalról közelítve a szabálykövetést: fontos, hogy a pályakezdő kövesse a felettese
utasításait, de nem kritika nélkül, tehát a főnök is ember, tévedhet, és ha ezt észreveszi
a munkatárs, akkor szóljon, sőt ha van építő jellegű kritikája és azt elő tudja adni
megfelelő stílusban, hangnemben, akkor az nagyon hasznos tud lenni.” (Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A fenti idézetből jól kiolvasható, hogy a szabálykövetés nem feltétlenül jelent
ellentmondást nem tűrő utasítás-végrehajtást. Azokban a munkakörökben, amelyekben
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automatikus tevékenységek jelentik a napi munkavégzést valószínűleg kevésbé
merülhetnek fel olyan helyzetek, amikor az általános szabálykövetés nem vezet el a
kívánt célhoz. Az egyedi igénykiszolgálásban (például egyedi gyártásban) azonban
nagyobb eséllyel találhatóak a bejáratott szabályokon túlmutató – a cél elérését inkább
biztosító – jobb, hatékonyabb irányelvek, ezért a megszokott szabályokat olykor
kívánatosabb felülírni, kritikával illetni. Ha a felülvizsgálatot indokolt esetben nem
teszi meg a kezdő munkatárs kollegája, akkor elvileg a pályakezdő szakembernek
’kötelessége’ felhívni erre a figyelmet. Véleményünk szerint ez rendkívül nehéz
kívánalom, mert a pályakezdő munkatárs (udvariasan előadott) szakmai tanácsai kínos
helyzetbe hozhatják a kezdő munkavállaló felettesét/kollegáját, amely később akár
szakmai féltékenység/munkaköri féltés alapja is lehet. Nehéz és hosszú idő kiismerni
az emberek valós habitusát, ezért egy pályakezdőnek kockázatos lehet arra
hagyatkoznia, hogy a kollegája ’rugalmas és bírja a kritikát’. Meggyőződésünk, hogy
a szabálykövetés alól egy pályakezdőnek két esetben van lehetősége kihátrálni: 1.
ha a munkavégzés folyamata a munkavállaló és mások testi épségét veszélyezteti
és/vagy a munkavégzés előreláthatóan szakmailag elfogadhatatlan eredményre
vezet, illetve (2.) ha a szervezet világosan (félreérthetetlenül, akár szabályokba
foglalva) lehetőséget ad arra, ösztönöz a szabályok – építő jellegű kritikával
történő – megvétózására. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a
felelősségtejes munka (felelősségtudat!) egyik alapja a szakmai/szervezeti
szabálykövetés, megfontolt kritikai magatartással.
• Térlátás, térbeli tájékozódás: Térlátás alatt a tér három dimenzióját érzékelő látást
értünk. A kompetencia-elem többnyire általános elvárásként jelentkezik a műszaki
szakterületeken, az általunk megkérdezettek körében pedig a fizikai munkát
végző szakembereknél. A térlátás általában a rajzolvasásban, a létrehozandó fizikai
elem, - szerkezet elkészítésében fontos tudáselem.
„(…) lássa térben, ha csinál egy lakatos-szerkezetet (…) az hogy fog kinézni. Ez
nagymértékben születetett készség, de nagyban tanulható.” (Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
A nézeti rajzok egymásra épülésének megértése, a térlátás kialakítása elvileg a képző
intézmények feladata. A készség elsajátítására ma már rendelkezésre állnak olyan
műszaki programok (például Auto CAD), amelyek segítik a nem ’veleszületett’
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térlátással rendelkező növendékeket az elemek, szerkezetek térbeli szemlélésére,
analizálására.
• Kézügyesség és stabil kéztartás: A kézügyesség és a stabil kéztartás kompetenciaelemeket együtt vizsgáljuk. A szakembereket a tárgyalt kompetencia-elemek alapján
két részre lehet osztani: 1. kézügyességgel rendelkező- illetve (2.) stabil kéztartású
szakemberekre. Az első esetet tekintve: ha egy iparos ember jó kézügyességgel
rendelkezik, akkor annak nem jelenhet problémát a biztos kéztartás sem, tehát a
kézügyesség stabil kéztartást (is) feltételez. A második esetben (miután az utóbbi
kijelentés megfordítva már nem igaz) olyan szakemberekről beszélhetünk, akik ugyan
rendelkeznek stabil, kiegyensúlyozott kéztartással, de ügyetlenül mozgatják a kezüket.
A

kézügyesség

főként

olyan

munkakörökben

fontos,

ahol

a

fizikai

munkavégzésben gyakran használnak kéziszerszámokat, hagyományos (nem NC,
- CNC vezérlésű) gépeket és/vagy finom- és/vagy bonyolult geometriájú
mozdulatokra van szükség. Sok olyan munkakör létezik azonban, amelyek nem
igényelnek kifejezett kézügyességet, a biztos kéztartásra ugyanakkor szükség van
– ezek elsősorban gépkiszolgáló és/vagy automata gépesítésű munkakörök,
valamint egyszerű összeszerelő tevékenységek. Mint a tanulmányban utaltunk rá, a
mikro- és kisvállalkozások főleg az egyedi gyártás és szolgáltatásnyújtás területén
tevékenykednek és nem tömegtermeléssel foglalkoznak. Utóbbi miatt a kézügyesség
szükségessége koncentráltan jelenik meg a kisebb KKV cégek területén, hiszen a
közép- és nagyvállalatok gyakran olyan CNC vezérlésű termelő berendezéssel-,
gyártósorral- és/vagy munkamegosztással rendelkeznek, amelyek nem igényelnek
olyan magas szintű kézügyességet, mint ami egy kisvállalkozás esetében gyakran
elengedhetetlen munkafeltétel. A vállalkozók gyakran olyan kompetenciának
tekintik a kézügyességet, amivel egy pályakezdő szakmunkásnak alapvetően
rendelkeznie kell, ugyanis a szakképzésben elvileg nem kaphat bizonyítvány az a
tanuló, akinek az adott szakmához nincsen meg a megfelelő készsége:
„a pályakezdőnél elvárás, hogy ez (kézügyesség) meglegyen, hiszen egyrészt az
iskolában már a szakképzés elején kiderül, hogy van-e tehetsége, van-e kézügyessége,
másrészt ezt az iskolában kell fejleszteni. A kézügyesség persze elméleti tudást is
jelent, tudni kell, hogy egy adott idomot, milyen szögben, mozdulat-sorozattal lehet
összeilleszteni” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
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Mint említettük tehát, nem minden műszaki szakmai-munkakörben azonosak a
kézügyességgel kapcsolatos minőségi elvárások, így a szerkezetlakatosok esetében
sem. Egy példát érintünk: az a munkavállaló, aki egy nagyvállalat üzemében CNC
vezérlésű hajtogató- és vágógépek segítségével formálja ki az idomokat, kevesebb
kézügyességet igényel, mint az a szakember, aki hagyományos fém-feldolgozóipari
gépeken és/vagy kéziszerszámokkal egyedi acélszerkezetet állít elő.
• Megbízhatóság: A vállalati interjúk szerint a megbízhatóság olyan elvárást jelent,
hogy egy feladat elvégzésében ráhagyatkozhassunk a személyre, annak megbízható
munkavégzése

miatt.

A

megbízhatóság

fontos

kompetencia-elem,

de

egy

pályakezdőtől irreális kívánalom a teljes mértékű megbízhatóság, hiszen szakmailag
arra a munkavállalóra lehet ténylegesen ráhagyatkozni, aki az adott szakmaimunkakörben – a megfelelő munkavégzéshez szükséges – személyes- és
módszerkompetenciák teljes birtokában van.
A z interjúalanyok által meghatározott leggyakoribb ’társas kompetenciák’:
• Irányíthatóság: Az irányíthatóság, mint kompetencia-elem ritkán merült fel az
interjúalanyok körében, amelyet a kompetencia magától értetődőségével, illetve azzal
magyarázhatunk, hogy az utasítások végrehajtásának készsége más kompetenciaelemekbe integrálódva is megjelenik (szabálykövetés). Az irányíthatóság elvárását
legtöbbször a munkaszervezet felépítése (lapos és alacsony hierarchiák) és a
munkamegosztás (vezető-beosztott viszony) is kikényszeríti. Egy pályakezdő
munkatárs számára azonban – aki sok esetben nem rendelkezik a felelős
döntéshez szükséges tudással, gyakorlattal – az irányíthatóság hatványozottan
lényeges kompetencia-elem.
• Irányítási készség: Az irányítási készség a HE-LAK Bt. ügyvezetőjével folyatott
interjú során merült fel a következőképpen: „(irányítási készség) egy vezető
személyiségnek kell, egy pályakezdőnek ez nem fontos, ha az iskola vezető szerelőket
képez, akkor fontos. Ez habitus kérdése, hogy ki lesz a vezető egy műhelyben egy ilyen
kis cégnél, volt már rá példa, hogy kineveztük a Józsefet és egy év múlva a Zoltán volt
a tényleges vezető, mert neki volt olyan a habitusa (…)” (Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.). Világos tény, hogy irányítási készségre
elsősorban a vezetői munkakörökben van szükség. A vezetési készség főbb
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alapelvei: célok és követelmények megfogalmazása, a visszajelzések verbális és
nonverbális rendszerének kidolgozása, a célok és az elvárás közötti különbség okainak
mérése, teljesítményjavító tényezők megtalálása, célokban való megegyezés.
Egyetértünk az interjúalannyal abban, hogy az irányítási készség, alapvetően habitus-,
tehát lelki beállítottság kérdése, illetve nem tartozik a pályakezdő legfontosabb
készségei közé, azonban a megfelelő irányítási technikák elméleti-gyakorlati
ismerete sokat segíthet egy kezdő munkatársnak a beilleszkedésben. Egyrészt
segít elfogadni (racionalizálni) az ’irányító’ és ’irányított’ munkatársi viszonyt,
másrészt nem lesz ismeretlen a helyzet, ha a pályakezdő vezetői pozícióba/szituációba
(akár csak időlegesesen, egy munka kapcsán) kerül.
• Határozottság: A megkérdezettek jelentős részénél a határozott munkavégzés
követelménye látens módon jelenik meg az elvárásokban, hiszen a pontos-, és önálló
munkavégzés egyik alapja a magabiztos és céltudatos cselekvés. Azok az
interjúalanyok, akik a határozottságot nyíltan megjelölték, nem tekintették azt
alapvető fontosságú kompetencia-elemnek a pályakezdő munkavállalók számára.
Utóbbi, mint jeleztük nem jelenti azt, hogy a vállalkozásoknak nem lenne igényük a
pályakezdők határozottságára, ugyanis ez iránti igényük integráltan, más
kompetenciákhoz kapcsolódva egyértelműen megjelenik.
• Kezdeményezőkészség: Az interjúalanyok a kezdeményezőkészséget kétféleképpen
értelmezték: 1. egyrészt szükség van arra, hogy a pályakezdő kérdéseket
kezdeményezzen, amennyiben nem ért valamit:
„A pályakezdőnél a kezdeményezőképesség (…) arról szól, hogy abszolút nyitottnak
kellene lennie, tehát kérdésekkel bombázza a környezetét, hogy az információhoz
mindenféleképpen hozzájusson (…)”(Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF
PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)
másrészt (2.), ha a kezdő munkatársnak valamely probléma felmerülésekkor vagy
egy adott munkánál megoldási javaslata van, akkor azt indítványozza a kollegák
felé. Utóbbi elvárásnak egy markánsabb kifejeződése, amikor a vállalkozónak arra van
igénye, hogy a pályakezdő a komplikáció felmerülése esetén önállóan keressen és
indítványozzon megoldási alternatívát.
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• Kapcsolatteremtő készség: A kapcsolatteremtő készségnek a közvetlen, illetve
közvetett emberi kommunikációban kiemelkedő szerepe van, a szervezetbe való
beilleszkedés egyik alappillére.
(…) a (kapcsolatteremtő készség) a munkahelyre való beilleszkedés szempontjából
lényeges, (…) ez egy kis cég, hallani pár dolgot a multikról meg a szalagokról, meg
egyébről, szóval itt nálunk, mivel összeszokott kollektíva van, fontos az, hogy mindenki
jól érezze magát, közösen-, együtt dolgoznak, jó hangulatban, tehát aki nem tud
beilleszkedni ebbe, az ki is lóg.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)
Meggyőződésünk szerint ennek a készségnek nemcsak a mikro- és kisvállalkozások
területén van jelentősége. Kétségtelen tény, hogy a kisebb KKV vállalkozások napi
munkavégzésében hangsúlyosabb szerepe lehet a készségnek a sokrétű-, illetve a
kevésbé technológiavezérelt munkavégzés miatt. Azonban még egy olyan szervezetnél
is szükség van erre a készségre, amelyben a munkakörök leszabályozottak,
technológiavezéreltek, hiszen minden szervezetben van munkahelyi kollektíva, amely
több/kevesebb hatást fejt ki a munkavállalóra. Egy pályakezdő szakembernek a
sikeres

szervezeti

beilleszkedéshez

a

külvilág

felé

kell

irányítania

a

kommunikációját és a megtapasztalt visszajelzések szerint alakítania társas
kapcsolatait a kollegákkal. A nem kezdeményező, túlságosan introvertált
személyiségnek sokkal nehezebb beilleszkednie egy új munkahelyre és/vagy pozitív
légkört kialakítania a kollektívában.
• Közérthetőség:

Az

összes

kollega

számára

érthető,

egyértelmű

szakmai

kommunikáció fontos része a pályakezdő szakember szervezeti integrációjának.
• Udvariasság: Az alapvető társadalmi illemnek megfelelő viselkedés érthető módon
nélkülözhetetlen kompetencia-elem a pályakezdő beilleszkedéséhez.
„(…) az udvariasság a beilleszkedés szempontjából egy fontos dolog, ha idejön egy
pályakezdő, akkor tisztelje a többieket.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető –
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
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4.2.3. A leggyakrabban említett ’módszerkompetenciák’:
• Áttekintő képesség: Az áttekintő képesség olyan elvárást jelent, hogy egy adott
tevékenységgel kapcsolatosan a főbb összefüggéseket meg kell tudni érteni, hogy egy
lényeget magába foglaló (de teljes kiterjedésében látott) kép alakuljon ki a szakember
fejében. Ennek a kompetenciának ismét azokban a munkakörökben van a
legnagyobb értéke, amelyek időről-időre kreatív gondolkodást is igényelnek,
tehát a munka nemcsak jól megszokott, szinte automatikus cselekvésekből áll.
„az (áttekintő képesség) azért fontos, hogy ha nem tudja (a készüléket) abba a
pozícióba felszerelni (…) ahogy a megrendelő kéri, akkor tudja átlátni az egészet,
például, ha sehova nem tudom felszerelni a kültéri egységet, akkor felteszem a
kéményre.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
• Figyelem-összpontosítás: A figyelem-összpontosítás olyan folyamat, amelyben az
ember észlelése egy meghatározott célra irányul. A cél változatos lehet: a munkáltató
utasításai, egy munkafázis elvégzése (stb.). Minél változatosabb, minél bonyolultabb
egy munkafolyamat, annál nagyobb intenzitású összpontosításra van szükség.
Természetesen az egyszerűbb jellegű, betanított munkakörökben sem lehet nélkülözni
a figyelem-összpontosítást:
„(…) még a betanított munkánál is fontos, hogy egy kondenzátort nem fordítva rakunk
be, ezért lényeges, hogy képes legyen valaki összpontosítani.”
• Körültekintés, elővigyázatosság: A körültekintés alapos megfontolást és gondos
mérlegelést jelent, amely a pontos és felelősségteljes minőségi munkának a része:
„(…) ez (körültekintés) szüli a jó minőségű munkát, ez az ember habitusából adódik,
valakinek kapkodó az alaptermészete, ez valamilyen szinten tanítható, megkövetelhető,
de nem lehet igazán befolyásolni” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.)
A

körültekintés

elővigyázatossággal

értelmezve

egy

előrelátó,

körültekintő

óvatosságot is jelent, amelyet elsősorban balesetvédelmi szempontból értelmeztek az
interjúalanyok:
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„(…) nálunk figyelni kell, építési területen dolgoznak a (…) szakemberek, együtt
dolgoznak más szakterület munkásaival, figyelni kell mások és saját testi épségére és
munkájára.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
Egy pályakezdő kollega számára a munka- és balesetvédelmi szempontból értelmezett
körültekintés és elővigyázatosság olyan kompetencia-elem, amelynek az elmulasztása
túlmutat azon, hogy az új munkavállaló képes-e integrálódni a szervezetbe, hiszen
saját maga vagy mások testi épségének a veszélyeztetése és az ebből származó baleset
hosszú időre/végleg megfoszthatja a szakembert hivatásának gyakorlásától. Utóbbi
miatt

a

körültekintő

és

elővigyázatos

viselkedés

alapvető

fontosságú

kompetencia-elem.
• Tervezési képesség: Tervezési képességen azt értjük, hogy a szakember egy adott
dolog vonatkozásában (a megfelelő információk birtokában) elgondol egy
megvalósítást, amit később el fog(nak) végezni. A köztudatban a tervezés többnyire a
magasabb

kvalitású

emberek

jogosultsága, amíg

az

alacsonyabb

kvalitású

szakemberek elsősorban a végrehajtásért felelnek. Ebben természetesen sok igazság
rejlik: hatékonyan tervezni a gyakorlott és/vagy nagy elméleti tudással rendelkező
szakemberek tudnak. A pályakezdő munkavállalónak is van tervezési képessége,
de nincsen elegendő tapasztalata (elméleti felkészültsége pedig gyakran hiányos)
ahhoz, hogy eredményesen tudjon tervezni.
„(…) a pályakezdőnek, ötlete lehet, de az is egy fél év, egy év után inkább, amikor már
megismerte a szakma fortélyait és akkor lehet mondani, hogy ezt így kellene
(…)”(Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
Figyelembe kell vennünk ugyanakkor, hogy a fizikai munka szintjén minél
szervezettebb, minél leszabályozottabb és technológia vezéreltebb egy munkavégzés,
annál kevésbé van szükség a tervezési képességre. Egy célgép mellett dolgozó
betanított (szak)munkást, akinek a gépkiszolgálásra terjed ki a munkaköre, ritkán érik
olyan meglepetések, amelyeket tervezés segítségével kellene áthidalnia. Ezzel
szemben egy szolgáltatásnyújtó vállalkozásánál, ahol gyakran új ügyfelek egyedi
elvárásaival

és/vagy

a

szokásostól

eltérő

munkakörülményekkel

kell

a

szakembereknek szembenézniük a tervezési képesség elengedhetetlen. A kékgalléros
munkakörökben a tervezés elsősorban a gyakorlati kivitelezés folyamán
felmerülő problémák megoldására használatos és a munkavégzésnek csak kis –
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de annál fontosabb – hányadát teszi ki. A szellemi és fizikai-szellemi
munkakörökben (például rendszergazda, web-programozó, CNC-programozó) a
tervezés a munkavégzés egyik jellegzetes feladata, így a tervezési képességet
határozottabban megkövetelik, mint a többségében fizikai munkavégzést
tartalmazó szakmai-munkaköröknél.
• Kreatív gondolkodás: Kreatív gondolkodáson olyan beállítódást értünk, amellyel egy
személy önálló, új (és értékes) ötleteket tud megfogalmazni. Kreativitásra nem minden
munkakörben van szükség. A megkérdezett cégek közül az informatikai szakterületen
működő vállalatok ügyvezetői említették a legtöbbször ezt a kompetencia-elemet. Ha
tágabban vizsgáljuk a kreativitás szükségességét, akkor felismerjük, hogy nemcsak az
informatika területén lehet fontos készség az alkotó gondolkodásmód. A kreatív
gondolkodás általában olyan munkaköröknek, szakmáknak a sajátossága,
amelyekben a munkavégzés tartalmaz ’nem bejáratott’ műveleteket, ’előre nem
látott’ kérdéseket, amelyekre a választ a kreatív elmének kell meghoznia. A
fizikai munkavégzés területén főleg az egyedi gyártás- és/vagy a szolgáltatásnyújtás
kapcsán merülhetnek fel ötletességet igénylő kérdések:
(…) itt (épületgépészet) rengeteg lehetőség van a kreativitásra, minden épület másmás, amellett hogy a fűtéscsövet ugyanúgy kell bekötni, de mindig felmerül, hogyan
lehet valamit célszerűbben megoldani.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH
Épületgépészeti Kft.)
A technológiaorientált sorozatgyártásnál a technológiát, a szerelősort, a munka
menetét meghatározó, általában felsőfokú végzettségű team hatáskörébe tartozik a
kreatív gondolkodás, míg a kékgalléros munkavállalók jól leszabályozott munkarend
alapján végzik a munkájukat. A műszaki szakterületen található szellemi-, illetve a
szellemi-fizikai munkakörök esetében is van természetesen olyan munkakör, ahol nem
hangsúlyos a kreatív gondolkodásmód. Az informatika területe is bővelkedik szellemi
’betanított munkákban’, jól begyakorolt algoritmusokban, amelyek nem igényelnek
különösebb kreativitást a mindennapi munkavégzésben:
„A rendszergazdánál nem annyira kell a kreativitás, ha a gerinchálózat működésére
gondolok, akkor szerencsére nem történhetnek nagyon nagy meglepetések, nincsenek,
talán az, hogy újabb, nagyobb teljesítményű eszközök kerülnek üzembe, de ezek is a
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meglévő algoritmusokkal dolgoznak, a kreativitást itt nem érzem annyira fontosnak.”
(Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet Kft.)
A web-programozó/alkalmazásfejlesztő munkaköre ezzel szemben folyamatos
kreativitást igényel:
„(…) weboldal-készítésnél (…) legyen figyelemfelkeltő (a weblap), legyen eredeti, az
embernek megragadja a figyelmét, legyen valami új benne. Úgy tudok elképzelni egy
jó web-alkalmazás fejlesztőt, aki a kreativitást magának mondhatja és tud élni is
vele.” (Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet
Kft.)
A fentiekből látható, hogy a különböző munkakörök, olyan mértékben igénylik a
kreatív gondolkodást, amilyen mértékben tartalmaznak kreativitást igénylő elemeket.
Tekintve, hogy a munkakörök a mikro- és kisvállalkozások területén a
legkevésbé szabályozottak, ugyanakkor nagyon gyakran többféle munkavégzést
(szakmai területet) is átfognak, a kreatív gondolkodás igénye is erőteljesebben
jelentkezik, mint egy jól leszabályozott, egyértelmű, sokszor automatikus
tevékenységeket tartalmazó közép- és nagyvállalati munkakörben. A középfokú
végzettségű pályakezdő fiatalok számára tehát mindenképpen ajánlott a kreatív
gondolkodás készségének elsajátítása, mert így képesek megfelelni a mikro- és
kisvállalkozások által támasztott specifikációnak is. A pályakezdő szakemberek
számára a kreatív gondolkodás iránti igény a betanulási időszakban (fél-másfél év)
elsősorban ötletes megoldások javaslásában, felvetésében érhető tetten.
(…) a pályakezdőtől nem reális elvárás, hogy kreatív legyen egy olyan szakterületen,
amelyben most kezdi kibontani a szárnyait, de előnyös, ha megfelelő tisztelettel elő
tudja adni az ötletét (…)” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• Logikus gondolkodás: A logikus gondolkodás, mint kompetencia-elem nagyon ritkán
került megemlítésre, minden bizonnyal annak magától értetődősége miatt. Ésszerű,
következetes gondolkodásra való készség nélkül aligha lehetne olyan kompetencia
elvárásoknak

megfelelni,

mint

az

áttekintő-képesség,

lényegfelismerés,

rendszerező képesség, kreatív gondolkodás és tervezési képesség. Alapvető
logikára majdnem minden munkakörben szükség van/lehet, de itt is érvényes a
szabály, hogy minél kevésbé leszabályozott és automatikus algoritmusokhoz
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igazított

egy

munkakör,

annál

nagyobb

szükség

lehet

a

logikus

gondolkodásmódra.
• Kritikus gondolkodás: A kritikus gondolkodás, mint készség leginkább az
informatikához kapcsolódó szakmai-munkakörökben merült fel elvárásként. Kritikus
gondolkodás alatt nem kötekedő magatartást kell értenünk, hanem egy olyan
viselkedésmódot, amely egyrészt nem mellőzi megfontolást, illetve adott esetben nem
mulasztja el a kapott eredmények pozitív felülvizsgálatát:
„(…) jó, ha van, ha kritikával szemléli a munkáját, hogy a jobbat keresi, nem fogadja
el az első gondolatát, ha lehet jobb is.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők –
VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
Egyes interjúalanyok szerint a pályakezdő fiataloktól tanulni is lehet/kell, mert az új
munkavállaló olyan új megoldásokra hívhatja fel a figyelmet, amelyek sok esetben bár
evidensek lennének, de a bejáratott napi munkavégzés leárnyékolja ezeket a
lehetőségeket. A kritikus gondolkodás ilyen értelemben valamennyi szakterületre
kiterjed, bár konkrét elvárásként ritkán jelentkezik.
„az viszi előbbre a dolgokat, ha meglátják, hogy lehetne másképpen, és az új emberek
egészen más szemmel láthatják a dolgokat, mint akik évtizede itt dolgoznak, olyan
dolgokat látnak meg, ami nekünk már természetes és én meg is hallgatom mindig a
javaslataikat” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
A megkérdezett vállalkozások a pályakezdőket általában az önállóság, a döntésképesség,
a kezdeményezőkészség kompetenciák, illetve az együttműködési készség mentén
marasztalták el. A személyes- és társas kompetenciák fejlesztésének fontossága jelenleg alul
van becsülve a képzésben. Gyakori tapasztalat, hogy ’szakmailag’ kiváló munkavállalók azért
veszítik el az állásaikat, mert nem rendelkeznek azokkal a személyes- és társas
kompetenciákkal, amelyek ugyanúgy szükségesek a munka ellátásához, mint az alapvető
szakmai ismeretek. A pályakezdő munkatársaknál hatványozottan jelenik meg a
megfelelő személyes- és társas kompetenciák birtoklásának fontossága, hiszen a
pályakezdő nem tudja ellensúlyozni a fenti kompetenciák hiányából fakadó
munkáltatói/munkatársi ellenszenvet azáltal, hogy szakmailag mesteri fokon teljesít,
mert arra pályakezdő szakemberként képtelen. A személyes- és társas kompetenciák
fejlesztésre a jelenlegi oktatási rendszer tökéletesen alkalmatlan, ráadásul nemcsak,
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hogy nem fejleszti a tárgyalt kompetenciákat, hanem többnyire ellenükbe hat. Ebben a
témában egyet kell értenünk Ruskó György írásával (Ruskó György, Miért fontos a szociális
kompetencia, 2007), amelyben a személyes- és társas kompetenciákat kibontakozását,
fejlődését gátló iskolai körülményekről értekezik. A következőkben a szerzőtől idézünk a
kutatás szempontjából releváns gondolatokat.
„Az iskolai élet kevés beszélgetésre ad lehetőséget. Az időkeretek és a térszervezés
kedvezőtlenek a társas készségek fejlesztése szempontjából. Kevés önálló feladatvállalásra
van mód, hiszen a diákok kötött tanrend szerint, a pedagógus által kijelölt feladatokat oldják
meg, sokszor a pedagógus elvárásának megfelelő algoritmus szerint. Az osztálytermi munka
alapvetően individuális jellegű, együttműködést nem igényel. A diákok spontán
együttműködése rendbontásnak minősül. Az iskolai élet túlszabályozott, ezért kevés valódi
döntési helyzet adódik.
Az osztályozás és a tanári értékelés túlsúlya miatt kevés lehetőség van a diákok
önértékelésére, arra, hogy saját teljesítményüket önállóan ítélhessék meg. Az általános
gyakorlat szerint az osztályozás nem ad módot a szociális kompetencia fejlődésének
értékelésére. A szociális kompetencia iskolán belüli fejlesztésének legfőbb akadályai az
alábbiak:
• személyi feltételek (a tanár személyisége, felkészültsége; a tanár, a gyerek kapcsolata)
elégtelensége;
• a szervezeti feltételek (tér- és időszervezés, tantárgyi rendszer) elégtelensége;
• a tanítási módszerek egysíkúsága;
• a

tanulásra,

gyakorlásra

használt

feladatok

konvergens,

konform,

követő

gondolkodásra és magatartásra tanítanak;
• aránytalanul nagy szerepet kap a teljesítménycentrikus, versenyeztető pedagógia, a
csoportérdek helyett az egyéni érdek érvényesül;
• tárgyi feltételek elégtelensége (például különböző méretű csoportok működéséhez
átrendezhető bútorok).”
A

kutatás

keretében

kikristályosodott

empirikus

tapasztalataink

szerint

a

munkaerőpiacnak a szakmai tudás átadásán kívül erőteljes igénye van arra is, hogy az
iskolában a diákok személyiségét úgy fejlesszék, hogy az megfeleljen a vállalkozások
által támasztott kompetencia követelményeknek. A nem kompetencia alapú oktatáson
3K CONSENS IRODA

184

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

alapuló tanintézmények azonban saját szervezeti működésükből, évszázadokat követő
módszertani szabályaikból kifolyólag erre képtelenek. Nem véletlen, hogy az interjúk során a
legnagyobb hiányosságok nem a módszer-, hanem a személyes- és társas kompetenciák
területén kerültek felszínre, ugyanis ebben a leggyengébbek a mai (szak)képző intézmények.
A probléma megoldására a kompetencia alapú oktatás, módszertani fordulat
elterjesztése, oktatásba történő integrálása jelenthet megoldást. Az alábbiakban Ruskó
György javaslataival zárjuk a témát, amelyek a személyes- és társas kompetenciák fejlesztést
célozzák:
• biztosítsunk több lehetőséget a személyes kapcsolatok alakulására, különös tekintettel
a pedagógus-diák és a pedagógus-szülő viszonyra;
• nagyobb szabadság megteremtésével adjunk lehetőséget a diákoknak idejük szabadabb
beosztására, a feladatok közötti választásra;
• vezessük be az önértékelés, valamint az osztályozás mellett az árnyalt értékelést;
• csökkentsük a tanulás verseny jellegét, erősítsük az együttműködést; a frontális
tanulásszervezést egészítsék ki kooperatív és más tanulásszervezési eljárások
módszerek;
• a (tananyag) problémaközpontú, aktuális megfogalmazása és feldolgozása tegye
érdekessé a gyerekek számára a tanulást, adjon lehetőséget kreativitásuk
fejlesztésére.”

4.3.Épületgépészeti szakmai munkakörök
A víz-, gáz- és fűtésszerelő, illetve csőhálózatszerelő (gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő, vízvezeték- és vízkészülék- szerelő, központifűtés- és csőhálózat- szerelő) szakmákat
az új OKJ alapján az épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképzés
elágazásaként lehet megszerezni.
Az épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő feladata „különböző csőhálózatok
kiépítése, beüzemelése, javítása, karbantartása és meghatározott időszakonkénti ellenőrzése a
munkavédelmi előírásoknak megfelelően; a munkához szükséges adminisztrációs feladatok
elvégzése.”
Az alábbiakban a szakma víz-, gáz- és fűtésszerelő elágazásai kerülnek bemutatásra.
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4.3.1. Vízvezeték- és vízkészülék szerelő
„Üzemelteti, javítja és karbantartja az ivóvíz elvezetésére szolgáló vízhálózatot és ennek
berendezéseit (szivattyúk, szűrők, nyomásmérők, vízórák stb.). Gondoskodik a csőtörések
megszüntetéséről és a fogyasztók zavartalan vízellátásáról.
Csőtörés esetén a burkolat felbontása és a gödör kiásása - a gépek segítsége ellenére is - sok
esetben kézi munkát igényel. Ez kemény fizikai munka, tehát a megfelelő kondíció
elengedhetetlen. A munkagödrökben, vízóraaknákban sokszor kényszer-testhelyzetben,
görnyedve, guggolva kell dolgozni. A gödrök kiásása az időnként előforduló beomlások miatt
balesetveszélyes.
A munkát szabadban, a mindenkori időjárás szeszélyeinek kitéve kell végezni. Az üzemzavarelhárításban használt kézi gépek és szerszámok kezelése, továbbá a különböző földmunkák
erősen igénybe veszik a kar-, a láb- és a törzsizmokat. Az aszfaltbontó gépek kezelése nagy
zajjal és vibrációval jár. Rendkívül fontos a vízellátási szakember számára a vízhatlan
munkaruha, amely megvédi a nedvességtől. A hálózat-karbantartási munkákban segítséget
jelentenek

a

tervrajzok,

melyek

használatához

jó

térlátás

szükséges.

Lakossági

hibabejelentések esetén fontos a megfelelő kommunikáció, és a jó együttműködési készség.
Sürgősségi hibaelhárításkor előfordulhat a nyújtott műszak is. A vízminőség-vizsgálat
precizitást igényel és nagy felelősséggel jár együtt, hiba esetén komoly következményei
lehetnek. Az ivóvízkezelésben időnként vegyszeres kezeléseket is alkalmaznak.
Feladatai:
• lakossági bejelentések tárgyának helyszíni vizsgálata,
• műszeres vizsgálatok elvégzése, pl. nyomásmérés, szerelvény és hibakeresés,
• közterületi vízfolyás, pl. csőtörés esetén a burkolat felbontása, az eltörött
szakasz kicserélése, a munkagödör visszatemetése és az útburkolat
helyreállítása,
• vízellátási zavarok megszüntetése, a szükséges nyomás biztosítása,
• a víz minőségének folyamatos nyomon követése, javítást szolgáló feladatok
ellátása (mintavétellel tisztasági, bakteorológiai és kémiai vizsgálatok
elvégzése, adalékanyagok használata),
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• a hiba helyének és kiterjedésének behatárolása és kijavítása, utána próba
elvégzése, a vezeték üzembe helyezése és a szükséges dokumentáció
elvégzése,
• a víz tisztítására, kezelésére, ellátására, tárolására kialakított művek és
berendezések üzemeltetése, ellenőrzése, javítása és karbantartása.”
4.3.2. Központifűtés- és csőhálózat-szerelő, valamint gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat-szerelő
„Folyadékok és légnemű anyagok, mint például víz, olaj, gáz, gőz, valamint apróra zúzott
szilárd anyagok szállítására szolgáló csővezetékeket, vezetékhálózatokat és ezeket kiszolgáló
berendezéseket épít, állít össze, valamint javít és karbantart.
Különböző technológiák (fémipari, műanyagipari, építőanyag-ipari) alkalmazásával a
vezetékrendszert kiépíti és összeszereli, lyukakat, hornyokat és egyéb nyílásokat vés vagy fúr
ki. A csöveket vágja, reszeli, hajlítja és alakítja, menetet metsz, csavaroz, ragaszt, forraszt,
hegeszt. A csővezetékeket különböző fűtő, hűtő, légkondicionáló és egyéb ipari feldolgozó
készülékekhez,

berendezésekhez

és

rendszerekhez

csatlakoztatja.

Az

illesztések

szivárgásmentességét nyomás-, illetve üzempróbával ellenőrzi.
Ezek a tevékenységek hajlott, térdelő, guggoló és álló testhelyzetben végzett, közepesen
nehéz fizikai munkát jelentenek, gyakran magasban tartózkodás közben. Szemmérték,
térérzék és egyensúlyérzék szükséges. Zárt helyiségben vagy szabadban végzett munka. A
munkadarabok kezelése, a műveletek erős kezet igényelnek.
Feladatai:
• lakó- és középületek, valamint ipari létesítmények hőközpontjainak szerelése,
távhővezetékek megépítése, a létesítmények belső fűtési rendszereinek
kialakítása,

a

távfűtési

rendszerhez

csatlakoztatása,

valamint

ezek

karbantartása és javítása,
• fűtő-

és

hűtőberendezések,

melegvíz-szolgáltató

berendezések,

klímaberendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása,
• vízvezetékrendszerek létesítése, vízberendezési tárgyak bekötése, üzembe
helyezése, ellenőrzése, karbantartása és javítása,
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• szivattyúk, melegvíztermelő berendezések szerelése, karbantartása,
• gázvezetékek kiépítése és az ezekhez tartozó berendezések és készülékek
bekötése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása,
• különböző ipari létesítmények, üzemek, kórházak, laboratóriumok stb.
technológiai csőhálózatának, vezetékrendszerének építése, a kapcsolódó
berendezések, műszerek szerelése, a rendszer üzemben tartása és javítása,
• tervek tanulmányozása, anyagok válogatása, méretre vágása, menetek
metszése, hegesztés, szerelés, ellenőrzés.”
4.3.3. A pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - pontosság, - rész-döntésképesség, - stabil kéztartás, továbbá
• rész-önállóság
„(…) én mindenképpen (olyan pályakezdőt) szeretnék, akinél jó az önállóság és
döntésképesség, ezt alárendelném több olyan más tulajdonságnak, ami fontos (…)
biztonságban legyek, hogyha megadom a címet, akkor elmegy, jól elvégzi a munkát
önállóan.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
„(döntésképesség, önállóság) később alakul ki egy pályakezdőben, amikor már
kompetensnek érzi magát” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…) a pályakezdő még meg van szeppenve, fél évig nem lesz önálló, de utána elvárás,
hogy az legyen (…), ne kelljen mindennel másokhoz szaladgálni (…)”(Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…)mellérendelünk egy gyakorlott embert, aki olyan munkát ad neki elsőként, amit
önállóan is elvégez (…)”(Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…) ha csőhálózat szerelőnek veszem fel (a pályakezdőt) és kisebb munkákat végez,
akkor én belemerném dobni a mélyvízbe (…)”(Vajas József ügyvezető – HE-LAK
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
• felelősségtudat
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„(a felelősségtudat) fontos a pályakezdőnél is, az elvégzett munkájáért felelősséget
kell vállalnia, ez elvárás a pályakezdőtől is, hiszen már az iskolában is felelősséget
vállal az írásos anyagáért (…) ha kiadják neki a feladatot és neki lehetősége van azt
mondani, hogy megértette és megcsinálja, akkor vállalja érte a felellőséget.” (Szilvási
Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• szabálykövetés
„(…) fontos, hogy a pályakezdő kövesse a felettese utasításait, de nem kritika nélkül,
tehát a főnök is ember, tévedhet és ha ezt észreveszi a munkatárs, akkor szóljon, sőt ha
van építő jellegű kritikája és azt elő tudja adni megfelelő stílusban, hangnemben,
akkor, az nagyon hasznos tud lenni.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti
Kft.)
„(…) a szakmai szabályok követése fontos, hogy működjön, amit csinál.” (Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)

• térlátás
„(térlátás) nagyon fontos, a csőszerelésnél is, főleg ahogy hajlítgatja az izometriát,
lássa térben, hogy ahova azt beteszi, az oda illeszkedjen, de légtechnikánál is nagyon
fontos, hogy lássa azt az idomot, hogyha azt beteszi, az hogy működik vagy lakatosnál,
hogy ő lássa térben, ha csinál egy szerkezetet, akkor, az hogy fog kinézni. Ez
nagymértékben születetett készség, de nagyban tanulható.” (Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
„(…) ebben a szakmában nagyon fontos (a térlátás), mert a tervben a kollegák nem
vonalakat látnak, hanem teret és abba már bele kell tudniuk képzelni, amit építeni
fognak, nemcsak a csöveket, hanem a mosdót, etc. Ugyanez a térbeli tájékozódás.”
(Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• kézügyesség
„a pályakezdőnél elvárás, hogy ez (kézügyesség, stabil kéztartás) meglegyen, hiszen
egyrészt az iskolában már a szakképzés elején kiderül, hogy van-e tehetsége, van-e
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kézügyessége, másrészt ezt az iskolában kell fejleszteni. A kézügyesség persze elméleti
tudást is jelent, tudni kell, hogy egy adott idomot, milyen szögben, mozdulat-sorozattal
lehet összeilleszteni” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• megbízhatóság
„(a megbízhatóság) fontos, én itt főleg a minőségi munkára gondolok, hogy
minőségileg végzi el a munkát, másrészt ez emberi tulajdonság – hogy nyugodtan
otthagyhassam, hogy elvégezze a munkát, hogy, tudjam, amit az az ember elvégzett, az
biztos, hogy jó, nem kell leellenőrizni, ez nagyon fontos.” (Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
Társas kompetenciák:
• irányíthatóság
„Irányíthatóság mindenképpen, mert ugye azért egy pályakezdő nem zseni, hogy ne
kelljen irányítani, hagyja magát irányítani, nekem volt olyan emberem, aki önfejű volt,
nem lehetett irányítani (…)”(Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari
Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
• határozottság
„(…) a pályakezdőtől elsősorban nem ezt várják el, inkább tanuljon is figyeljen a
bevezetési időben. Természetesen, ha van a pályakezdőnek javaslata, akkor jó, ha azt
határozottan tudja előadni.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• kezdeményezőkészség
„(…) van egy munka és van egy alternatív ötlete a pályakezdőnek – én is tévedhetek,
mondom mindig, hogy álljanak elő jó ötletekkel.” (Sántha Károly ügyvezető – ALBAFITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
„(…) a pályakezdőtől elvárják, hogy ha nem ért valamit, akkor merjen kérdezni, ezt
díjazzák a kollegák.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• kapcsolatteremtő készség

3K CONSENS IRODA

190

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

„(Kapcsolatteremtő készség miért fontos?) – mert ha lakásokban szereli a klímát,
akkor ott kell tudni kommunikálni és ha úgy kommunikál, hogy, leszarom, nem érdekel
(…), azt a szerelőt az életben nem fogják ott többet alkalmazni. A mai fiatalok között
vannak ilyen típusúak is. Ha egy kis bakit vét, jobban leverte a falat, akkor azt jobban
elnézik, ha ez a (…) készség megvan.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató
és Kereskedelmi Bt.)
• közérthetőség
„(…) közérthetően magyarázzon, kérdezzen – de ha valaki jó oktatást kapott, akkor a
dolgokat nem bigyónak fogja nevezni (…)”(Szilvási Éva irodavezető – IDH
Épületgépészeti Kft.)
• udvariasság
„ez alapvető mindenkinél, nem küldi el a másikat sehova” (Szilvási Éva irodavezető –
IDH Épületgépészeti Kft.)
Módszerkompetenciák: - logikus gondolkodás, továbbá

• áttekintő képesség
„(…) ez (áttekintő képesség) azért fontos, hogy ha nem tudja abba a pozícióba
felszerelni vagy ahogy a megrendelő kéri, akkor tudja átlátni az egészet – például ha
sehova nem tudom felszerelni a kültéri egységet, akkor felteszem a kéményre.” (Vajas
József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
• figyelem-összpontosítás
„ha magyaráznak neki, hogy ezt kell megcsinálnia, akkor arra figyeljen, ne legyenek
máshol a gondolati, ne kérdezzen vissza kétszer-háromszor.” (…)” (Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• körültekintés, elővigyázatosság
„(…) főleg ha együtt dolgoznak, egymásra figyelni, egymásnak segíteni” (Vajas József
ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
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„(…) nálunk figyelni kell, építési területen dolgoznak a csőhálózat-szerelő
szakemberek, együtt dolgoznak más szakterület munkásaival, figyelni kell mások és
saját testi épségére és munkájára. Gázzal-vízzel dolgoznak, veszélyes.” (Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• tervezési képesség
„(…) az ember megtervezi, hogy ide vagy oda tennénk, de lehet (hogy van ott) egy
olyan tartóoszlop, ami (a tervrajzon) nem látszik (…) és akkor gyorsan kell tudni
reagálni, hogy mit lehet tenni.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.)
„(…) a szakmunkás látja kézzelfoghatóan magát az épületet, és ha valami nem
praktikus, akkor ilyen szempontból felülbírálhatja. Sőt a megrendelők van, hogy
napról-napra módosítják az elképzeléseiket, tehát a szerelőnek nagyon rugalmasnak
kell lennie és tudnia kell a helyzettel mit kezdeni, hogy bár a terv erről szól, de a
megrendelő mást szeretne.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• kreatív gondolkodás, ötletgazdagság
„(…) itt rengeteg lehetőség van a kreativitásra, minden épület más-más, amellett hogy
a fűtéscsövet ugyanúgy kell bekötni, de mindig felmerül, hogyan lehet valamit
célszerűbben megoldani.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
• kritikus gondolkodás
„Az viszi előbbre a dolgokat, ha meglátják, hogy lehetne másképpen, és az új emberek
egészen más szemmel láthatják a dolgokat, mint akik évtizede itt dolgoznak, olyan
dolgokat látnak meg, ami nekünk már természetes és én meg is hallgatom mindig a
javaslataikat.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)

4.4. Fém- és gépipari szakmai munkakörök
A CNC-esztergályos, illetve CNC-marós munkaköröket a megkérdezett cégek általában olyan
munkavállalókkal töltötték be, amelyek nem kizárólag CNC-forgácsoló szakképesítéssel
rendelkeztek, hanem leggyakrabban gépi forgácsoló vagy egyéb vasipari szakmunkát
elsajátított és CNC szakképesítést is szerzett szakemberekkel. Ennek oka, hogy a CNC3K CONSENS IRODA
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forgácsoló végzettség önmagában (forgácsoláshoz közelálló vasipari szakma birtoklása
nélkül) nem ad olyan komplex szakmai tudást, amelyre a KKV vállalatoknak általában
szükségük van.
„Önök elvárják, hogy egy pályakezdő komplex tudással rendelkezzen? – Igen, nálunk elvárás,
hogy egy hagyományos gépen is tudjon dolgozni, szerintem az még egy CNC-n sem tud
komoly alkatrészeket elkészíteni, aki a hagyományoson sem tud. Az alapdolgokat a
hagyományos gépeken kell megtanulni, azt hogy egy anyagot hogyan oldalazok, hogyan lesz
derékszög, honnan veszem fel a nullpontot, milyen vágósebességgel dolgozok. Az csak
operátor, akit odaállítanak és ezerszámra gyártja az anyagot és csak az anyagokat cseréli ki
(…)”(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
„Itt (CNC-marós munkakörbe) elsősorban szakközépiskolai végzettségű szakembereket
keresünk (…)” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
A CNC-esztergályos és a CNC-marós szakmai munkaköröket utóbbiak miatt a gépi
forgácsoló szakképzés követelményeinek megfelelően mutatjuk be.

4.4.1. Gépi forgácsoló (CNC-esztergályos és CNC-marós szakmai munkakörök)
„Fémeket munkál meg (hagyományos, NC- és CNC vezérlésű) eszterga-, maró-, fúró-,
köszörű- és más forgácsológépen. Zárt térben, álló és hajlott testhelyzetben végzett könnyű
fizikai munka.
Tanulmányozza a megmunkálandó munkadarab tervét. A műszaki rajz és a technológiai
utasítás alapján elképzeli és átgondolja az elvégzendő gépi műveleteket és azok sorrendjét. A
munkadarabot elhelyezi a gép munkaasztalán vagy befogószerkezetén, és rögzíti. Kiválasztja
a vágó/forgácsoló szerszámot. Felszerszámozza, beállítja és működteti a forgácsológépet.
Forgácsolja, alakítja a munkadarabot. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a megmunkálógép
működését. Biztosítja a szerszám és a munkadarab megfelelő hűtését. Időközönként és a
munkafeladat végeztével ellenőrzi a munkadarab méreteit. Egyedi szerszámokat készít.
Jó látásélességet, térlátást, ép hallást, szédülésmentességet igénylő munka.
Feladatai:
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• hagyományos gépi forgácsoló-berendezések üzemeltetése, NC-, CNCvezérlésű gépek kezelése,
• esztergagépeken különböző felfogásokkal, kitámasztásokkal többlépcsős,
alakos munkadarabok külső és belső nagyolása, készre munkálása, többlépcsős
csapok, perselyek, tengelyek stb. megmunkálása, menetek vágása, a
munkadarabok megmunkálásához szükséges szerszámok elkészítése,
• különböző nagyságú és súlyú munkadarabok nagyítása és simítása,
bázisfelületek megmunkálása, maró célgépek üzemeltetése,
• különböző munkadarabok előfúrása, felfúrása, finomfúrása, dörzsárazása,
sorjázása, menetfúrása,
• munkadarabok alakítása, csiszolása, köszörülése, hőkezelése, polírozása,
felületvédelme.”
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4.4.2. A pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - pontosság, - rész-döntésképesség, - stabil kéztartás, kézügyesség, - megbízhatóság, továbbá
• rész-önállóság

„(…) a pályakezdők nem önállóak, de mi igyekszünk azzá nevelni, bizonytalanok,
örülünk annak, ha kérdez, de ha alapvető dolgokat kérdez, az már egy kicsit túlzás
(…)” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.)

„(…) előbb-utóbb önállóan dolgozik és nem is kell, hogy kikérje a főnöke véleményét.
Először egyszerűbb alkatrészeket, fogást, simítást, oldalazást végezzen el, nem dobjuk
egyből a mélyvízbe.” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)

„(…) az hogy önállóan végezze el a feladatát, azt is jelenti, hogy megkapja a
feladatot, meg azt is, hogyha megáll a gép, akkor próbáljon gondolkodni előrelépés
szempontjából és nem csak ott állok, hogy majd csak lesz valami (…)” (Csapó
Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)

• felelősségtudat

„(…) ha valamit elvégzek és valami feladatot kapok, akkor azt tisztességgelbecsülettel (teljesítem), nem pedig ha selejt van, az se baj.” (Csapó Ádámné HR
menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)

• szabálykövetés
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„A napi munkarend befejezésével a munkahelyet rendbe kell tenni, nem lehet
otthagyni a szemetet, szanaszét hagyni, ezeket mind belső szabályok írják elő, fontos
hogy ezeket a fiatalok is betartsák.” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON
HOLDING Zrt.)

„(…) nagyon szigorúan be kell tartani ezeket a jogszabályokat, a technológiából
következő szabályokat.” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING
Zrt.)

• térlátás

„(…) a térlátás, térbeli tájékozódás egyébként, stabil kéztartás, kézügyesség egy CNC
programozónál nem tudom elképzelni, hogy nem lenne, ha egy fiatal eljutott odáig,
hogy szerzett erről egy középfokú végzettséget, feltételezem, hogy ezekkel a
tulajdonságokkal bír, tehát fontos, kell hogy bírjon.” (Csapó Ádámné HR menedzser –
VIDEOTON HOLDING Zrt.)

Társas kompetenciák: - irányíthatóság, - határozottság, - kezdeményezőkészség, kapcsolatteremtő készség, - közérthetőség, - udvariasság.
Módszerkompetenciák: - áttekintő képesség, - figyelem-összpontosítás, - körültekintés, elővigyázatosság, - tervezési képesség, - kreatív gondolkodás, ötletgazdagság, - logikus
gondolkodás, - kritikus gondolkodás.

4.5. Gépésztechnikus szakmai munkakör
„Gépeket, berendezéseket működtet, szerel és karbantart. Együttműködik a mérnökökkel a
gépek, berendezések és a technológiai feladatok megtervezésében. A gyártáshoz és
berendezéshez szükséges előzetes igény megállapítását végzi.
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A tervezéshez, gyártáshoz jó látásra, térlátásra, jó hallásra, fokozott figyelemre van szüksége.
Kiválasztja, beszereli, kalibrálja a megfelelő berendezéseket, eszközöket, elkészíti leírásukat.
Irányítja a berendezések elhelyezését, rendszerbe illesztését, üzembe helyezését. Munkáját
belső zárt helyen végzi. Szükség van a karok, a kéz és az ujjak használatára. Ép
beszédkészséggel kell rendelkeznie az együttműködést igénylő munkához: szervezi a gyártási
folyamatokat, gépek javítását, karbantartását. A munkavégzés balesetveszélyes, kockázattal
jár. Megtervezi és elkészíti a fém vágószerszámokat, tokmányokat, befogószerkezeteket, az
elkészítésükhöz szükséges megmunkáló gépeket. Időnként kézi anyagmozgatást végez.

Feladatai:
• gépek, mechanikai berendezések és mechanikai alkatrészek gyártásának,
felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki ellenőrzése,
• a gépek felújításának, javításának, karbantartásának szervezése, irányítása,
végzése,
• a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének
irányítása, az új berendezések üzembe helyezése és a gépek termék- vagy
műszakváltást megelőző beállítása,
• az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetése és kivizsgálása,
• a felügyelete alá tartozó munkások tevékenységének irányítása, a zavartalan
alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása,
• a

mechanikai

szerkezetek,

kalorikus

és

áramlástechnikai

gépek

és

berendezések, valamint az ezekkel kapcsolatos technológiai folyamatok
tervezésében részfeladatok ellátása, a gyártás és beszerelés költségeinek,
anyag- és munkaerő-szükségletének előzetes becslése,
• az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák
(típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése,
kiküszöbölésének előmozdítása.
4.5.1. A pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - pontosság, - felelősségtudat, - szabálykövetés, - térlátás, stabil kéztartás, - kézügyesség, - megbízhatóság, továbbá
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• rész-önállóság
„(az önállóság) elvárás lenne, de a magyar oktatás rendkívül gyakorlatiatlan (…). Az
önállóság azt jelenti, hogy a megadott terv alapján a feladatot gyakorlatilag önállóan
elvégzi, sőt azon felül, ha az a feladat neki időben nem jelentett 8 órát, akkor önállóan
más feladatot is végezzen.” (Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK
HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)
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• rész-döntésképesség
„(…) ha adott esetben probléma van, akkor egyrészt el kell tudnia dönteni, hogy mi a
probléma, meg tudja-e javítani vagy nem tudja megjavítani és akkor szól a vezetőjének
és vele beszélni meg.” (Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK
HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)

Társas kompetenciák: - irányíthatóság, - kapcsolatteremtő készség, - közérthetőség, udvariasság, továbbá
• határozottság
„A határozottság a pályakezdőnél mindenféleképpen fontos, hogyha valamilyen
feladatot megkap, akkor azt igenis határozottan végigviszi és nem hagyja magát
elhajlítani bizonyos véleményeknek, hogyha megállapodtunk valamiben, hogyha
meghatároztunk egy célt, azt határozottan végigvisszük és nem hagyjuk magunkat
eltéríteni.” (Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK HUNGARY
Csomagolástechnika Kft.)

• kezdeményezőkészség
„A kezdeményezőkészség arról szól, hogyha én látok egy problémát, akkor azt meg is
fogom oldani és arra megoldási javaslatot is fogok keresni, ha nekem nincs is, akkor
megpróbálok kapcsolatokon keresztül, vagy Interneten utánanézek akár, úgy kezdi el a
problémát

megoldani,

hogy

javaslattal

áll

elő. (…) A

pályakezdőnél a

kezdeményezőképesség még arról szól, hogy abszolút nyitottnak kellene lennie, tehát
kérdésekkel bombázza a környezetét, hogy az információhoz mindenféleképpen
hozzájusson (…).” (Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK HUNGARY
Csomagolástechnika Kft.)

Módszerkompetenciák: - áttekintő képesség, - figyelem-összpontosítás, - körültekintés,
elővigyázatosság, - tervezési képesség, - kreatív gondolkodás, ötletgazdagság, - logikus
gondolkodás, - kritikus gondolkodás.
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4.6. Informatikai szakmai munkakörök
4.6.1. Alkalmazásfejlesztő, web-alkalmazásfejlesztő szakmai munkakör
„Különböző programnyelveken programokat ír többnyire a számítástechnikai szervező,
rendszerelemző vagy rendszertervező által készített dokumentációk alapján. Munkaidejének
nagy részében ülőmunkát végez. A program elkészítése előtt megbeszélést folytat a program
megrendelőjével vagy a számítástechnikai szervezővel, tehát együtt kell működnie másokkal.
Felméri a programhoz szükséges eszközöket, megtervezi a program megírásának lépéseit.
Teszteli és javítja a programot, ehhez fokozott figyelemre van szüksége. Az elkészült program
működéséről dokumentációt készít. Segítséget nyújt a program használatához, betanításához.
Rendszeresen ellenőrzi a program működését, kijavítja a felmerülő hibákat, szükség esetén
módosítja a program egyes részeit.
A program számítógépre viteléhez a karok, a kéz és az ujjak használata szükséges. A program
eredményének ellenőrzése a képernyőn legalább látásélességet igényel.
Belső munkahelyen dolgozik, munkájához számítógépeket és egyéb számítástechnikai
eszközöket (például: nyomtató, szkenner, egér, fényceruza, plotter) használ.
Feladatai:
• a dokumentált rendszer, probléma, algoritmus valamilyen programnyelven való
megírása, a megírt forrásprogram tesztelése, javítása, módosítása,
• részletes logikai munkafolyamat-ábrák és -diagramok készítése, számítógépes
feldolgozási műveletek lépéssorrendjének megállapítása,
• az elkészült programok dokumentálása,
• részvétel a rendszer beüzemelési, indítási problémáinak megoldásában.”
4.6.2. Rendszergazda szakmai munkakör
„Számítógép-hálózatokat épít, működésüket felügyeli és ellenőrzi. A számítógépes rendszer
kialakításakor összehangolja a rendszer működését, ez a munka fokozott figyelmet igényel.
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Segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében. Értelmezi a
képernyőn megjelenő üzeneteket, amelyhez legalább minimális látásélesség szükséges.
Folyamatosan ellenőrzi a számítógépek működését. Munkájára állandó tanulás jellemző.
Munkaidejének nagy részében ül, de gyakran kell helyet változtatnia különböző
számítógépek, termek vagy épületek között. A számítógépek használatához a karok, a kéz és
az ujjak használata szükséges. Szükség esetén együtt kell működnie a hálózaton dolgozó
munkatársakkal.
Feladatai:
• számítógépes hálózatok, perifériák és kapcsolódó berendezések működtetése,
felügyelete, a folyamatos feldolgozás biztosítása,
• a kommunikációs kapcsolatok (adatátviteli vonalak és berendezések)
állapotának figyelemmel kísérése, a fellépő rendellenességek és hibák gyors
elhárítása,
• számítógépes munkafolyamatok szervezése a felhasználók által megadott
specifikációk szerint,
• on-line számítástechnikai műveletek végzése,
• nyilvántartás, archiválás.”
4.6.3. A pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - rész-döntésképesség, - megbízhatóság, továbbá
• pontosság
„(…) a pontosság mindenhol, nemcsak az időbeli pontosság, hanem a munka pontos
elvégzése is (…) alap.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA
Kereskedelmi és Informatikai Kft.)

• rész-önállóság
„(…) ezek alapvetően irodai munkák, ezeknél a szakmáknál az önállóság döntő (…)
mindenkinek van egy önállósági foka, nem kell állandóan a telefonhoz nyúlkálni, ha
egy bizonyos lépést meg kell lépni, csak akkor, ha elérte az ő kompetenciájának a
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határát (…).”(Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS
Internet Kft.)

• felelősségtudat
„(…) ha az ember munkát ad valakinek, akkor elvárás, hogy ne kellejen állandóan
ellenőrizgetni és normálisan megcsinálja, se utána dolgozni ne kellejen (…), mert
akkor az időmet elvitte, akkor meg minek vettem fel?” (Máté György és Dobai Ferenc
ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)

• szabálykövetés
„(…) ahogy most növekszik a cég, az SZMSZ-ünk az most készül, most válik
szükségessé, látjuk jeleit annak, hogy erre szükség van. Ha a munkakör tartalmát
nézzük, akkor nagyon is fontos a szabálykövetés, hogy valaki ne a saját feje után
menjen.” (Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet
Kft.)
Társas kompetenciák: - irányíthatóság, - határozottság, - kezdeményezőkészség, közérthetőség, - udvariasság, továbbá
• kapcsolatteremtő készség
„(…) a vevőkel való kapcsolattartás, kommunikáció szempontjából tud fontos lenni.”
(Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai
Kft.)

Módszerkompetenciák: - áttekintő képesség, - figyelem-összpontosítás, továbbá
• tervezési képesség
„A

tervezési

képesség

fontos,

mert

(…)

biztos,

hogy

vannak

minden

szoftverfejlesztésnek tervezési metódusai, például adatbázist kell hozzá tervezni,
algoritmusokat kell tervezi, azt le kell programozni, tehát mindenképpen kell tervezési
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képesség. Na most, ha megterveztem egy algoritmust és odaadom, hogy programozza
le, akkor az a kuli munka, tipikus brazil gépsor. De ha az ember felvesz egy
pályakezdőt, akkor el is várja tőle, hogy tervezési képessége legyen, ilyeneket
megoldjon.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi
és Informatikai Kft.)

• kreatív gondolkodás, ötletgazdagság
„(…) a rendszergazdaságnál nem túlságosan kell kreatívnak lenni, ez kötöttebb, itt a
kreativitás nem annyira fontos, mint például egy weboldal készítésnél, az majdnem egy
kicsit a marketing felé húz, legyen figyelemfelkeltő, legyen eredeti, az embernek
megragadja a figyelmét, legyen valami új benne. Úgy tudok elképzelni egy jó webalkalmazás fejlesztőt, aki a kreativitást magának mondhatja és tud élni is vele. A
rendszergazdánál nem annyira kell a kreativitás, ha a gerinchálózat működésére
gondolok, akkor szerencsére nem történhetnek nagyon nagy meglepetések, nincsenek,
talán az, hogy újabb, nagyobb teljesítményű eszközök kerülnek üzembe, de ezek is a
meglévő algoritmusokkal dolgoznak, a kreativitást itt nem érzem annyira fontosnak.”
(Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS Internet Kft.)

„(…) kreativitás az igen, (…) egy (…) programnak a létrehozása nemcsak
matematikai kreativitást kíván meg, hanem vizuálisat hisz, hiszen egy felhasználói
felületet kell létrehoznunk, aminek könnyen kezelhetőnek, esztétikusnak is kell lennie.”
(Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai
Kft.)

• logikus gondolkodás
„(…) logika feltétlenül szükséges a fejlesztői munkához.” (Máté György és Dobai
Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)

• kritikus gondolkodás
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„(…) jó ha van, ha kritikával szemléli a munkáját, hogy a jobbat keresi, nem fogadja
el az első gondolatát, ha lehet jobb is.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők –
VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)

• figyelemmegosztás
„Itt adott esetben több mindennel kell foglalkozni egyszerre, például éppen fejleszt az
ember, de közben karbantartás fut a másik képernyőm, de közben ír a kuncsaft, hogy
problémája van és segíteni kell neki, sokszor úgy tele vagyunk, hogy bizony ez fontos.”
(Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai
Kft.)

4.7. Elektronikai szakmai munkakörök
4.7.1. Elektrotechnikus szakmai munkakör
„A távközlés, a műszer- és irányítástechnika, elektronika, mikrohullámú technika,
rádiótechnika,

számítástechnika

és

navigáció

berendezéseinek

létrehozásában

és

üzemeltetésében vesz részt mérnök irányításával.
Szereli, üzembehelyezi és ellenőrzi a villamosvasúti közlekedés biztosító berendezéseit, az
automatikákat, a központi forgalomirányító és áramellátó berendezéseket, távközlő
berendezéseket (távíró, távbeszélő, televízió, számítástechnika).
A felismert hibákat elhárítja. Erősítő berendezéseket telepít. Beméri, hangolja, üzemelteti a
műsorszóró és hírközlő berendezéseket. Épületen belüli fényforrások, kapcsolókészülékek,
elosztótáblák, egyéb áramkörök vezetékhálózatát, automatikáját alakítja ki. Elektronikus
számítógépek al- és részegységeit építi és üzembehelyezi.
Az előírásnak megfelelően mechanikai, villamos és egyéb paraméterek ellenőrző mérését
végzi. Műszaki rajzokat készít, számításokat végez. Munkája során ellenőrző-, mérő- és
szabályozó eszközöket, műszereket használ, anyagvizsgálati módszereket alkalmaz. Önállóan
határozza meg a technológiai folyamatok műveleteit és a kutató, fejlesztő munkában a
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részfolyamatokat. Feladatait a műszaki dokumentációk alapján végzi. Szervezi az
elektronikus alkatrészek, készülékek és berendezések gyártását. A koncentrált figyelem, a jó
térlátás, az ép színlátás a balesetmentes munkavégzést segíti elő. Állással, járással oldja meg a
feladatát. Időnként kényszer-testhelyzettel jár a munkája. A kéz és az ujjak használata a
munkavégzéshez nélkülözhetetlen. A felügyelete alá tartozó munkások szakmai irányítását
végzi. A szóbeli információk átadása és átvétele, a szakmai megbeszélések a jó
együttműködés alapjai. Leginkább belső helyszínen dolgozik.
Feladatai:
• az elektronikus alkatrészek, készülékek és berendezések gyártásának
szervezése, a felügyelete alá tartozó munkások szakmai irányítása, a zavartalan
alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása,
• az elektronikus rendszerek telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, a
működésükben bekövetkező üzemzavarok okának meghatározása, a hiba
kijavítása,
• a számítógép-alapú rendszereket működtető szoftverek és az elektronikus
áramkörök (digitális, analóg) fejlesztésében nyomtatott áramkörök tervezése, a
prototípus elkészítése, a tervezett műszaki paraméterek méréssel történő
ellenőrzése és egyéb részfeladatok ellátása,
• az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák
(típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése,
kiküszöbölésének előmozdítása.”
4.7.2. Elektroműszerész szakmai munkakör
„Elektromos készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását
végzi.
Beméri a gyártás alatt álló készülékek nyomtatott áramköri kártyáit. Megkeresi és
megszünteti a hibát (hidegforrasztások, fóliaszakadások, zárlatok, stb.). Megfelelő
eszközökkel (szippantó, Wellerpáka stb.) kiforrasztja és kicseréli a hibás alkatrészeket.
Villamos műszerek és bemérő készülék segítségével beállítja a hangolható áramköri elemeket
(potenciométer, hangolható induktivitások és kondenzátorok stb.). Villamos műszerek
(oszcilloszkóp, voltmérő, ampermérő, ohmmérő, univerzális kéziműszer stb.), jelgenerátorok,
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tápegységek és számítógépes tesztprogramok felhasználásával ellenőrzi a szervizkönyv
előírásait. Megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult részegységeket.
Felügyeleti, illetve megelőző karbantartó feladatokat is ellát.
A munka történhet zárt térben és szabadban is, ülő és álló testhelyzetben egyaránt. Könnyű
fizikai munka.
Feladatai:
• a gyártott készülékek nyomtatott áramköri kártyáinak bemérése,
• a kártya rajzszáma alapján a bemérési útmutató, az elvi kapcsolási rajz és a
beállításhoz szükséges villamos műszerek kivételezése,
• a bemérési útmutató alapján a mérési elrendezés összeállítása, a szükséges
mérések előírás szerinti elvégzése,
• az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibák megkeresése és
megszüntetése

(hidegforrasztások,

fóliaszakadások

és

zárlatok,

hibás

alkatrészek stb.),
• villamos műszerek és külön az adott kártyához kifejlesztett bemérő készülék
segítségével a hangolható áramköri elemek (potenciométer, hangolható
induktivitások és kondenzátorok stb.) beállítása,
• a

szervizkönyv

útmutatásai

alapján

a

meghibásodott

készülékek

részegységeinek tesztelése, a hiba behatárolása és a készülék javítása,
• olyan helyeken, ahol a folyamatos üzem és az üzembiztonság meghatározó
fontosságú, felügyeleti, megelőző karbantartó feladatok ellátása (villamos
erőművekben, alállomásokon a félvezetős, illetve a relés automatikák állandó
működésének biztosítása stb.),
• különféle gépjárművek villamos berendezéseinek műszeres ellenőrzése,
beszabályozása, javítása és karbantartása,
• ügyviteltechnikai

készülékek

beüzemelése,

javítása,

karbantartása

(pl.

fénymásoló, számítógép, fax, pénztárgép).”
4.7.3. A pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - szabálykövetés, - stabil kéztartás, továbbá
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• pontosság
„Alapvető szükséglet egy munkahelyen, egész egyszerűen (…) negatív példát hozok:
volt olyan pályakezdő fiatal kollega és ő annyira lazára vette a dolgot, hogy nem
tartott be semmit, nem ért ide időben, a pontosság azért szükséges, mert ez nem egy
iskola ahol ellazulunk, aki nem pontos, az lehet, hogy már a próbaidő alatt el lesz
küldve.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• rész-önállóság
„Önálló munkavégzésre annyira van szükség, hogy egy munkafázist (…) egy
dokumentáció alapján, valaki önállóan el tudja végezni a munkát (…) az embereknek
a 90%-a a gyakorlatban tanulja meg a szakmáját, kap valami alapot, ami azt jelenti,
hogy ha egy kapcsolási rajzot a pályakezdő elé teszünk, akkor ismeri az alkatrészeket,
látott már olyat, de valójában fogalma sincs szerintem. Ilyen szintű önállóság nem
várható el és nem is érdemes elvárni, mert úgysem lesz olyan, aki megfelel. Szerintem
ez a normális hozzáállás, persze a tipikus magyar vállalkozói szellem: legyen jó,
oldjátok meg, tehát nincsen tolerancia.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető –
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• rész-döntésképesség
„A döntésképesség lényeges, hogy tudja mi az, amit önállóan eldönthet és mi az, amit
nem, mindig az szokott lenni nálunk, én azt szoktam mondani, hogy legyen kreatív az
ember, amikor szükséges, de ne akkor, amikor nem kellene (…), de egy műszerésznek,
ahol megvan a munka algoritmusa, a döntésképesség nem szükségszerű elvárás a
pályakezdőtől, mert dönteni a csoportvezetőnek kell. (Vizinger Sándor megbízott
ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• felelősségtudat
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„Felelősségtudat lényeges, legyen lelkiismeretes, azt a munkát, amit kiad a kezéből azt
úgy adja ki, hogy nyugodtan.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)

• kézügyesség
„Stabil kéztartás, kézügyesség fontos, a műszerésznél a forrasztások, SMD alkatrészek
nagyon kisméretűek, tehát ott szükséges, hogy mikroszkóppal fél milliméteres dolgokat
rakosgasson az ember.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)

• megbízhatóság
„(…) én elvárom egy kollegától, ha én meghagyok neki valamit, akkor azt vagy
megcsinálja vagy jelezze felém, hogy nem tudta megcsinálni vagy egyéb, a rossz
példa, ha semmilyen visszajelzés nincsen és napokon beül derül ki, hogy az a munka
nem lett elvégezve vagy nem megfelelően.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető –
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
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Társas kompetenciák: - határozottság, - közérthetőség, továbbá
• irányíthatóság
„(…) tudni kell, hogy mikor kell önállónak lenni és mikor nem, tehát – igazából az az
elvárás, hogy a vezető szava az utolsó, tehát, ha valaki azt mondja értem a
szempontot, de ezt kell csinálni, akkor a többiek csinálják azt. (…) volt egy másik
kollegánk őt pedig megkértük valamire és képes volt azt mondani, hogy ’nem’,
próbaidő alatt el is távozott, egy ilyen kiscégnél nem lehet azt mondani, hogy ’nem’,
legfeljebb azt, hogy most egy nagyon fontos munkám van és azután meg tudom
csinálni.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• kezdeményezőkészség
„(…) fontos (hogy a pályakezdő merjen kérdezni), pontosan azért, mert a
pályakezdőnek nincsen gyakorlata, tehát nagyon lényeges és nálunk mindenkinek, ha
jön új kollega, azt szoktam mondani, hogy kérdezzen (…), amíg valaki be nem tanulja
a dolgokat kérdezzen, csak úgy tanul, ez egy elvárás, hogy tudjon valaki kérdezni.”
(Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• kapcsolatteremtő készség
„(…) a munkahelyre való beilleszkedés szempontjából lényeges, egy kollegiális
környezetbe, mert én úgy gondolom, ez egy kis cég, hallani pár dolgot a multikról meg
a szalagokról, meg az egyébről, szóval itt nálunk, mivel összeszokott kollektíva van,
fontos az, hogy mindenki jól érezze magát, közösen együtt dolgoznak, jó hangulatban,
tehát aki nem tud beilleszkedni ebbe, az ki is lóg.” (Vizinger Sándor megbízott
ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• udvariasság
„Az udvariasság a beilleszkedés szempontjából egy fontos dolog, ha idejön egy
pályakezdő, akkor tisztleje a többieket.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető –
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
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Módszerkompetenciák: - körültekintés, elővigyázatosság, - tervezési képesség, - logikus
gondolkodás, - kritikus gondolkodás, továbbá

• áttekintő képesség
„(…) egy pályakezdőnél is lényeges az áttekintő képesség azért kell, mert nálunk,
elektronikai termékeknél, ha van egy bonyolultabb terméknek a bemérése és javítása
esetleg, akkor egy kapcsolási rajznak a megértése, a bonyolultabb mérési utasítást
mennyire tudja értelmezni, fontos, hogy el tudja dönteni mi fontos egy leírásból és mi
az amire összpontosítania kell. (…) például hibakeresésnél, egy kapcsolási rajz
alapján egy hibakeresésnél lényeges” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető –
TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

• figyelem-összpontosítás
„(…) erre szükség van (…) még a betanított munkánál is fontos, hogy egy
kondenzátort nem fordítva rakunk be, ez lényeg, hogy képes legyen valaki
összpontosítani.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI
Kft.)

4.8. Kereskedelmi szakmai munkakörök
A kereskedő-boltvezető szakmai munkakör – analóg módon az informatikával – egy olyan
életpálya, amely komplementer szakismeret nélkül általában nem gyakorolható. A
kereskedelmi alapszaktudás kizárólag eszköz egy adott termékcsoport menedzseléséhez
(beszerzés, raktározás, elszámolás), értékesítéséhez, amely termékcsoportról a kereskedőnek
információkkal kell rendelkeznie. A kereskedő-boltvezető szakmai-munkakörben dolgozó
munkavállalóknak tehát az adott termékcsoporthoz kapcsolódó részszaktudások birtokában
kell lenniük, illetve fel kell készülniük arra, hogy – a forgalmazott termékcsoportok változása
esetén – részszaktudásukban meg kell újulniuk. A mikrovállalkozások területén a
kereskedelmi eladó, illetve - pénztáros szakmai munkakörökben hasonló funkcióval bírnak a
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munkavállalók, mint a kereskedő-boltvezető munkakörben tevékenykedő alkalmazottak.
Ennek oka, hogy a mikrovállalkozások területén a kereskedelemben is széleskörűen
értelmezett munkakörök vannak, fontos, hogy egyik munkavállaló képes legyen helyettesíteni
a másikat. Tanulmányunkban többször jeleztük, hogy a kisebb KKV cégek esetén a komplex
tudású munkavállalóknak van a legnagyobb értéke, így ennek megfelelően egy
mikrovállalkozás kereskedő-eladójának adott esetben át kell tudnia venni a kereskedőboltvezető szerepét és megfordítva. Tapasztalatink szerint a mikrovállalkozások területén
tehát jelentős átfedések vannak a tárgyalt szakmai-munkakörök között.
A kis- és középvállalkozásnak, illetve nagyvállalatnak számító kereskedelmi cégeknél,
bolthálózatoknál lényegesen lehatároltabb munkakörök léteznek, így ennek megfelelően
jellemző, hogy az egyes szakmai-munkaköröket betöltő munkavállalók tudásában jelentős
eltérések vannak. Míg egy mikro kiskereskedelmi vállalkozásban dolgozó bolti eladónak
sokszor rendelkeznie kell a boltvezető lényegi tudásával, jól kell ismernie az egyes
termékcsoportokat, azok menedzselésének módszereit is, addig egy nagyobb kereskedelmi
egységben a bolti eladónak általában ’árufeltöltőnek és/vagy pénztárosnak’ kell lennie, az
értékesített termékcsoportok, menedzselési tudások (logisztika, beszerzés, stb.) különösebb
ismerete nélkül. Tekintve, hogy a kereskedelem területén is jelentős mennyiségű
mikrovállalkozás kínál munkalehetőséget a potenciális munkavállalók, pályakezdők számára,
mindenképpen érdemes felkészíteni, olyan kompetenciák birtokába juttatni a leendő
munkavállalókat, amelyekkel képesek lesznek a gyakorlati életben más kereskedelmi
munkakörökhöz tartozó munkafolyamatokat elvégezni, illetve azokat gyorsan elsajátítani. A
szakképzés egyik lényege – a kereskedelem területén is – a fejlődést, tanulást elősegítő
alapkompetenciák elsajátítása.
4.8.1. Kereskedő-boltvezető szakmai munkakör
„A kereskedő-boltvezető különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik,
vezetői munkakört lát el. Ezen kívül részt vesz a termékek megrendelésében és átvételében,
valamint gondoskodik azok megfelelő tárolásáról. Foglalkozik a vevővel, ajánlja és bemutatja
az árut, felvilágosítást és tanácsot ad.
Az érzékszervi funkciók közül a látásnak és hallásnak van kiemelt szerepe. A színlátás
elsősorban a ruházati, a lakberendezési és a kozmetikai termékekkel dolgozók munkájában
fontos. A vevőkkel való foglalkozás jó kapcsolatteremtő készséget, biztos fellépést és
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beszédkészséget kíván. Tevékenységük álló testhelyzetben végzett, sok mozgással járó,
könnyű fizikai munka. Az áruk kipakolásakor, a polcok feltöltésekor sokat kell emelgetni és
cipekedni.
A munkahely többnyire állandó, az időjárás változásaitól védett, zárt terület. Kivételt
képeznek ez alól a szabadban dolgozók, mint például a zöldség- és gyümölcskereskedők, az
építőanyag kereskedők és eladók, az autókereskedők. A raktárhelyiségek néha hűvösek és
huzatosak, a hűtőpultok közelében a hőmérséklet pedig alacsony. A drogériákban, a
festékeket és lakkokat árusító üzletekben előfordulhat a bőrt izgató anyagokkal való
érintkezés. A munkaidő az üzlet zárásáig tart, és általában hétvégén is dolgozni kell.
Feladatai:
• piaci ismeretek alapján a beszerzendő áru fajtájának és mennyiségének meghatározása,
• a beszerzési lehetőségek felkutatása, tárgyalás a termelővel, illetve annak
képviselőjével a vásárlás feltételeiről,
• az áru átvétele, tárolása,
• a vásárlók kiszolgálása,
• készpénz, csekkek kezelése,
• nyilvántartás vezetése a beszerzésekről és az eladásokról,
• a kisegítő személyzet munkájának felügyelete.”
4.8.2. Bolti eladó szakmai munkakör
„Az eladó legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása. Ezen kívül részt vesz a termékek
megrendelésében és átvételében, valamint gondoskodik azok megfelelő tárolásáról.
Foglalkozik a vevővel, ajánlja és bemutatja az árut, felvilágosítást és tanácsot ad.
Az érzékszervi funkciók közül a látásnak és hallásnak van kiemelt szerepe. A színlátás
elsősorban a ruházati, a lakberendezési és a kozmetikai termékekkel dolgozók munkájában
fontos. A vevőkkel való foglalkozás jó kapcsolatteremtő készséget, biztos fellépést és
beszédkészséget kíván. Tevékenységük álló testhelyzetben végzett, sok mozgással járó,
könnyű fizikai munka. Az áruk kipakolásakor, a polcok feltöltésekor sokat kell emelgetni és
cipekedni.
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A munkahely többnyire állandó, az időjárás változásaitól védett, zárt terület. Kivételt
képeznek ez alól a szabadban dolgozók, mint például a zöldség- és gyümölcskereskedők, az
építőanyag kereskedők és eladók, az autókereskedők. A raktárhelyiségek néha hűvösek és
huzatosak, a hűtőpultok közelében a hőmérséklet pedig alacsony. A drogériákban, a
festékeket és lakkokat árusító üzletekben előfordulhat a bőrt izgató anyagokkal való
érintkezés. A munkaidő az üzlet zárásáig tart, és általában hétvégén is dolgozni kell.
Feladatai:
• vásárlók köszöntése, fogadása, útbaigazítása,
• felvilágosítás, tanácsadás a vevőnek az áru kiválasztásához,
• vevők kiszolgálása,
• áru csomagolása,
• pultok feltöltése áruval, árazás, raktárakban szakosított rend kialakítása,
• közreműködés a leltározásban,
• áruátvétel, rakodás, raktározás.”
4.8.3. Bolti pénztáros szakmai munkakör
„A különböző munkáltatóknál pénzbefizetéssel, kifizetéssel, váltással kapcsolatos munkát
végeznek. Összesítést, leltárt készít(het)nek. Tájékoztatást ad(hat)nak ügyfelek (vásárlók,
látogatók) számára. Munkájukat korszerű gépek (pénztárgép, számítógép) segítik, így
elengedhetetlen ezek kezelésének pontos ismerete.
Munkaidejük zömében ülőmunkát végeznek, jellemző a karok, a kéz és az ujjak használata.
Mivel munkavégzésük szorosan összefügg a pénzkezeléssel, így az állandó fokozott figyelmet
igényel. A pénzzel való munkavégzés miatt esetenként veszélynek vannak kitéve. Feladatuk
az ügyfelek kiszolgálásához, reklamációk intézéséhez is kapcsolódik, emiatt lényeges a jó
beszédkészség és az udvarias viselkedés. Munkaidejük és a munkavégzés helyszíne állandó.
Feladatai:
• a pénztár kezelése,
• a pénztárban levő pénzkészlet, a pénztárgépszalag ellenőrzése,
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• fizetéskor a pénz, illetve a takarékcsekk átvétele, a visszajáró összeg és a számla
átadása a vásárlónak,
• pénztárjelentés készítése, a bevétel elszámolása.”
4.8.4. Kereskedelem – a pályakezdőktől elvárt kompetenciák
Személyes kompetenciák: - pontosság, - rész-önállóság, - felelősségtudat, - szabálykövetés, kézügyesség, - megbízhatóság
Társas kompetenciák: - irányíthatóság vagy irányítási készség, - határozottság, kezdeményezőkészség, - kapcsolatteremtő készség, - közérthetőség, - udvariasság.
Módszerkompetenciák: - áttekintő képesség, - figyelem-összpontosítás, - körültekintés,
elővigyázatosság, - kreatív gondolkodás/ötletgazdagság, - tervezési képesség.

4.9. A szakmai-munkakörök betöltéséhez szükséges kiegészítő tudások
A kutatás során felmérésre került, hogy a vizsgált munkaerőpiac részéről van-e igény olyan
kiegészítő tudásokra, amelyek segítenék, javítanák a szakmai munka minőségi végzését,
illetve ezen tudások birtoklása támogatná a pályakezdők munkaerőpiaci integrációját. A
vállalati interjúk során két (tipikus) kiegészítő tudás iránti igény/passzivitás jelent meg:
1. idegen nyelvtudás, 2. számítástechnikai ismeretek.
Általánosságban

elmondható,

hogy

a

többnyire

lakossági

piacot

kiszolgáló,

hagyományos technológiákkal működő vállalatok a ’legigénytelenebbek’ a kiegészítő
tudások elvárásának területén. Az ’igénytelenség’ ténylegesen abból adódott, hogy a napi
munkavégzés során nincsen szükség vagy csak minimális szinten a fent említett kiegészítő
tudásokra:
„(…) a szakmai anyagok magyar nyelven jönnek, a termékforgalmazó a külföldi termékről az
információkat magyar nyelven tudja produkálni, nem kell nyelvtudás (…)”(Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…) a nyelvtudás az én cégem szempontjából nem fontos, az a multiknál lehet lényeges, az
én szempontomból semmit nem jelet.” (Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari
Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
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„(…) nyelvtudás nem lényeges, a rajznál, az hogy a stück a darab – hogyha egy cégnél kiírják
a falra hogy a stück az darab, kész.” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és
Technológiai Szerelő Kft.)
Az egyedi alkatrészek, szerkezetek gyártásával is foglalkozó cégek, amelyeknek volt a
modernizálás irányába jövőbeli elképzelésük, az alapfokú számítástechnikai tudás iránt
gyenge ’elvárást’ fogalmaztak meg:
„Számítástechnikai tudás az annyiból jó hogy lehet programokat kapni, én ezt jónak tartom,
de mi a cégnél nem használunk ilyen programokat, de a közeljövőben elképzelhető.” (Sántha
Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
„(…) alapszinten kezeli a (számító)gépet, az jó lenne, ez nemcsak a cég számára, hanem a
pályakezdőnek is jó, mert ha egy NC, CNC megmunkáló gép mellé kerül egyszer, akkor
könnyebben rátanul (…)”(Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai
Szerelő Kft.)
A kiegészítő tudások más megítélés alá estek a CNC technológiákat működtető és egy vagy
több nemzetközi nagyvállalat beszállítójaként működő cégeknél. A számítástechnikai
hozzáértés a szakképzésbe integrálódott informatikai-tananyag miatt magától értetődik,
ezeknél a cégeknél inkább az idegen nyelvtudás iránti igény fogalmazódott meg.
„(…) a nyelvtudás az napi téma, mert ezeknek a gépeknek egyre kevésbé lesz lefordított
kezelési felületük, bizony az angol tudás nagy előny, vettünk például most egy nagyon modern
forgácsoló gépet, annak nincsen magyar felülete.” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor
Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
A nyelvtudás kiemelt fontossága az informatikai szakterületen jelent meg, ahol alapvető
jelentőségű a szakmai angol nyelvismeret megléte.
„(…) angolba a szakmai nyelv azt feltétlen, de ha nem ismeri az angol szaknyelvet, akkor bele
sem tudna mélyedni a dolgokba, ez nem plusz elvárás, mert valaki, aki egy ilyen munkára
jelentkezik, annak ismernie kell a szakmai angolt, ez magától értetődik ebben a szakmában.”
(Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
A szakmai idegen nyelvtudás az elektronika területén is hasznos kiegészítő tudásnak
bizonyulhat:
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„(…) egy kismértékű műszaki angol azért még műszerészi szinten sem árt, elég egy szókincs,
ha egész egyszerűen egy nem magyar nyelvű dokumentáció kerül elé vagy kapcsolási rajz,
amin nem magyarul van egy-két szó.” (Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL
ELEKTRONIKAI Kft.)
Az alapvető számítástechnikai tudás pedig elvárás:
„Számítógépes alapfelhasználói tudás az szükséges ma már, alapvető számítógépkezelés azért
kell, a különféle áramkör-programozók számítógépen futnak, minden számítógépes.”
(Vizinger Sándor megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)

4.9.1. A komplex szaktudás iránti igény
A KKV cégeknél és elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknál rendkívül nagy hangsúly
helyeződik a munkatársak sokrétű tudására. Általános tapasztalat, hogy míg a
kisvállalkozások a szakmai ’polihisztorokat’ részesítik előnyben, addig a nagyobb
vállalatok – ahol jóval egyértelműebbek és leszabályozottabbak a munkakörök – sokkal
inkább mellőzni tudják a szerteágazó tudást. Utóbbi több tényezőre vezethető vissza.
Egyrészt figyelembe kell venni, hogy műszaki területen arányaiban több KKV foglalkozik
szolgáltatásnyújtással, mint nagyvállalati területen, ahol nagyobb arányban találhatunk
termelő profilú cégeket. Másrészt a termeléssel (többnyire egyedi gyártással) is foglalkozó
KKV cégek között arányaiban több olyan vállalatot találunk, amelyek nem a legjobb elérhető
technológiával termelnek, ellentétben a modern technológiákkal felszerelt közép- és
nagyvállalatokkal. A szolgáltatói tevékenységnél az elvégzett munka mindenekelőtt a
szakemberek tudásának, kompetenciáinak a függvénye, míg egy termelő vállalat esetében a
termék létrejötte elsősorban a gyártóberendezés és a magas kvalifikáltságú mérnöki csapat
’tudásán’ alapszik. Ha a középfokú szaktudású emberek felől közelítünk a kérdéséhez, úgy is
fogalmazhatunk, hogy a termelő nagyvállalatnál nagyrészt a magas műszaki színvonalú (NC,
CNC, FMS) gyártóberendezések (illetve azok kiötlői, programozói) adják a hozzáadott
értéket, míg a gyengébb technológiájú és/vagy a vállalati profil miatt nem technológiaorientált cégeknél (például épületgépészet), a középfokú munkaerő adja a hozzáadott érték
nagy részét.
A kizárólag szolgáltatással foglalkozó KKV vállalkozások mellett vannak azok a többnyire
tőkehiányos állapotból indult (illetve abban létező), termeléssel is foglalkozó KKV cégek,
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amelyek

gyakran

olyan

technológiákkal

rendelkeznek,

hogy

működtetésükhöz

gyakorlatiasabb szaktudás szükséges, mint egy modern (NC, CNC vezérelt) gép kezeléséhez.
Természetesen nem minden termelő berendezésre vonatkoztatható a fenti megállapítás,
viszont a termelő gépek, gyártórendszerek többségére igaz a megállapítás, hogy a modern
NC, CNC rendszerek kezelése kifejezetten gyorsan elsajátítható a hagyományos technológiájú
változatiakhoz képest.
A

középszintű

szakembergárda

tudása

a

szolgáltató

és/vagy

hagyományos

technológiával termelő KKV cégek esetében tehát szűk keresztmetszetet képez. Ennek
egyik legszemléletesebb kifejeződése, amit egy interjú kapcsán is tapasztalhattuk, hogy
szakmai munkaerőhiány esetén a CNC termelőgép mellé oda lehet állítani – bármely
szakterületről érkező – betanított munkást. A hagyományos technológiák ezt nem engedik
meg, illetve a szolgáltatásnyújtás (például épületgépészet, informatika) kapcsán felmerülő
szakmunkák javarésze sem végeztethető el betanított munkaerővel. A félreértések elkerülése
végett hangsúlyozzuk, hogy a korszerű technológiával termelő cégek igenis igénylik a modern
technológiákat működtetni képes szakmunkásokat, de ezeknél a vállalatoknál arra is van
lehetőség – amennyiben végképp nem találnak szakképzett munkaerőt (és ez Magyarországon
jelenleg így van) – hogy pár nap/hét leforgása alatt betanított munkásokat állítsanak a
termelésbe. A szolgáltatással és/vagy hagyományos technológiájú egyedi gyártással
foglalkozó cégek a szakmunkáshiányból fakadó munkaerőhiány (potenciális) veszélye
ellen úgy tudnak védekezni, hogy szakembergárdájukat sokrétűvé teszik. A KKV cégek
minden bizonnyal azokat a pályakezdőket részesítik előnyben/azok a szakemberek
tudják

hosszútávon

megtartani

a

munkájukat,

akik

olyan

alaptudások-,

alapkompetenciák birtokában vannak, amelyek képessé teszi őket a folyamatos
tanulásra és fejlődésre, újabb és újabb munkakörök, szakmák elsajátítására. Az interjúk
során egyértelművé vált a fenti paraméterekkel rendelkező KKV cégek munkaerő stratégiája:
olyan szakemberei legyenek, amelyek adott esetben el tudják végezni a másik munkáját –
mert ha a külső munkaerőpiacról nem/nehezen tudja beszerezni a munkaerőt, akkor a belső
munkaerőpiacról (a saját munkaerő állományából) kell megoldania a felmerülő hiányt. A
KKV cégek többnyire reális elvárással vannak a pályakezdők irányába, természetesen
nem várhatják el a szakterületi sokrétűséget, de joggal elvárnák azoknak az
alaptudásoknak a meglétét, amelyekre építve ’kinevelik’ majd a cégspecifikusan
univerzális szaktudású munkavállalókat.
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A KKV cégek (elsősorban a mikro- és kisvállalkozások) körében azonban nemcsak a fentiek
miatt vált fontos szemponttá a sokrétű tudás. A magas bér- és járulékterhek önmagukban is
szűkítően hatnak a cégek létszámpolitikájára: arra ösztönzi a tőkeszegény vállalkozásokat,
hogy az egy főre jutó bér/nettó árbevétel megtérülés minél nagyobb legyen – létszámstop
mellett (és legtöbbször különösebb technológiai beruházás nélkül). A gyakorlatban ez a
munkakörök kiszélesedésével jár együtt, ami sokrétű tudással rendelkező embereket igényel.
A KKV vállalkozások ugyanazokat a bér- és járulékterheket fizetik (eltekintve most a
nagyvállalatoknak adott esetenkénti kedvezményektől), mint a nagyvállalatok. Közismert
tény, hogy a tőkeerősebb közép- és nagyvállalatok általában magasabb bejelentett jövedelmet
és juttatást tudnak nyújtani a munkásaiknak és emiatt bérfeszültség alakul ki a
munkaerőpiacon. Az elérhető magasabb jövedelem a tőkeerősebb cégek felé tereli a műszaki
szakterületen amúgy is szűkös szabad munkaerőt, illetve átcsábíthatja a kisebb KKV cégek
alkalmazásban álló munkavállalókat. A tőkeszegényebb KKV cégek ez ellen kétféleképpen
tudnak fellépni: 1. a bejelentett jövedelmen felül ’kiegészítik’ a munkások bérét, illetve (2.) a
tőkeerős cégek bérszínvonalát alkalmazzák. A humán erőforrások szűkös rendelkezésre állása
és a tőkeerős cégekkel folytatott bérverseny miatt sok KKV számára tehát előnyösebb
kevesebb, de jól megfizetett (szak)munkást tartani, mint több alkalmazottat, kevesebb
jövedelemért. A munkaerő cserélődése (fluktuációja) így csökken a jövedelemváltozó mentén
és kialakulhat egy stabil munkavállalói állomány, amelyben igen széleskörűek lesznek a
munkaköri elvárások.
A sokrétű tudás, illetve a komplex tudás megszerzéséhez, a folyamatos fejlődéshez
szükséges alapkompetenciák tehát felértékelődtek a (műszaki) munkaerőpiacon.
Tanulmányunkban többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kisebb KKV cégek esetében
gyakori

a

szolgáltatásnyújtás

és

az

egyedi

gyártás

összefonódása,

mert

így

költséghatékonyabb/biztonságosabb fenntartani a vállalkozást. Ezekben a cégekben is tág
munkakörök vannak, betöltésükhöz sokrétű tudás szükséges, mert gyakran nemcsak a
szolgáltatásban kell helytállnia a munkavállalónak, hanem a gyártás területén is (ezeknél a
cégeknél természetesen nem gyártanak szériákat, gyakran minden munka másféle
megközelítést igényel a munkavállalótól).
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„(…) struktúrában nagyon messze állunk a túl mamutokhoz, ott mennek a sorozatok, elég
hogy a technológia szegmensében valaki profi, ha a mi iparunkat nézzük, akkor itt az nagyon
kevés” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.)
Az NC-, CNC gépekkel rendelkező egyedi és tömegtermeléssel foglalkozó cégek –
technológiájukból és stabil beszállítói hátterűkből kifolyólag – lehetőséget tudnak
teremteni jól leszabályozott munkakörök létrehozására, így mérsékelni tudják a sokrétű
tudással rendelkezető szakmunkások iránti igényüket.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a felmérés szerint a legmodernebb technológiával
rendelkező közép- és nagyvállalatoknál nincsen olyan szigorú elvárás a pályakezdőkkel
szemben, mint a vegyes- (modern- és hagyományos technológiájú) vagy hagyományos
technológiákkal termelő, illetve műszaki szolgáltatások nyújtásával foglalkozó mikro- és
kisvállalkozásoknál.

4.9.2. A pályakezdő szakember bevezetése a szervezetbe
Egy pályakezdő munkatárs szervezetbe való bevezetése sarkalatos pontja a vállalkozás
életének, hiszen minél előbb sikerül az új munkatársat beintegrálni a munkaszervezetbe, annál
hamarabb kezdheti el a hatékony munkavégzést. A vállalat szempontjából tehát
nagymértékben költséghatékonysági kérdés a beillesztés folyamata. Utóbbi tényezőből
kiindulva megállapíthatjuk, hogy a költségérzékenyebb vállalkozásoknak elemi érdeke a
pályakezdő gyors és zökkenőmentes beillesztése a szervezetbe. A vállalatokkal készített
interjúk során mindez beigazolódott. A tipikus mikro- és kisvállalkozói mentalitás a
pályakezdők/új munkatársak bevezetésére az azonnali munkába állítás, többnyire
mindenféle előkészítés nélkül. A ’munkába állítás’ nem feltétlenül jelent szakmai
munkát, a lényeg, hogy az új munkavállaló dolgozzon.
Optimális esetben a beilleszkedés problémamentes megvalósításának előfeltétele az alapos
előkészítés. A továbbiakban a szervezetbe való bevezetés ideális módszertanán keresztül
mutatjuk be, hogy a megkérdezett cégek milyen ’stratégiát’ követnek a gyakorlatban.
Az eredményes beilleszkedés alapja a beilleszkedési terv elkészítése/megléte. A magyar
tulajdonú KKV vállalkozások – eddigi és jelenlegi tapasztalataink szerint – általában nem
ismerik a személyügyi tervezés fogalmát, így ennek megfelelően nem kerül sor egyéni
beilleszkedési terv összeállítására sem az új munkatárs fogadásakor.
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„A mesterre van bízva, hogy a pályakezdőt miként tanítja be, erre nincsen koncepció a
cégnél.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
A megkérdezett cégek kapcsán egyedül a VIDEOTON Holding Zrt.-vel készített interjú
során lehetett érzékelni, hogy a munkavállaló szervezetbe való bevezetésének határozott
koncepciója van – a vállalati kultúra megismertetésén keresztül a szakma gyakorlati világába
való bevezetésig.
„(…) bemutatnám, hogy ide jött ehhez a Kft.-hez, milyen alkatrészgyártással (foglalkozik a
cég), milyen szakemberek vannak, mivel kell foglalkozni, milyen munkarend van, ezeket a
dolgokat a munkakörével kapcsolatosan, ez egy első HR-es interjú. (…) utána közvetlenül egy
szakemberhez levinni, aki a munkafolyamatot, a gépet (…) meg tud mutatni, kifaggatnánk
hogy milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan, (…) van (…) betanulási idő, ha
megegyeztünk, akkor jön a munkavédelmi 2-3 napos betanítás, megkapja az egész képet a
cégről: milyen kapcsolataink vannak, milyen elvárásaink vannak a munkaerővel szemben és
persze ő is kérdezhet, ez kölcsönös (konzultatív jellegű) beszélgetés.” (Csapó Ádámné HR
menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
Természetesen a nagyobb-, humánpolitikai osztállyal és nyílt vállalati kultúrával rendelkező
cégekben, ahol HR szakemberek koordinálják az új munkavállalók beilleszkedését, nem
számít különlegességnek a szervezetbe való bevezetés tervezett rendszere. A KKV cégeknél a
beilleszkedés folyamatában az ügyvezető igazgató (nagyobb cégeknél a HR- vagy szakmai
vezető) az első kulcsszereplő, hiszen egyrészt a vezető ismeri a betöltendő munkakör
tartalmát, ennek megfelelően fogalmazza meg az elvárásait, másrészt a vezető tud tényleges
hatást gyakorolni a munkavállalókra a pályakezdő munkatárs befogadása érdekében. A
vezetés – amennyiben van arra lehetősége – a pályakezdő mellé egy mentort ad
segítségül, aki támogatja az új munkatársat a gyakorlati szakmai ismeretek
elsajátításában.
„(…) a pályakezdőt úgy vezetik be a szervezetbe, hogy minden esetben kap maga mellé egy
tapasztalt szakembert, aki a munkáját úgy végzi, hogy a pályakezdőt bevonja, illetve a
pályakezdőnek adott munkában pedig a szakember segít a kezdő kollegának.” (Csapó
Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
„(A pályakezdő) kap maga mellé egy szakmunkást, és ő vezeti be a szakmába. (…) a
műhelyben úgy vannak elosztva, hogy tapasztalt szakember mellé kerüljenek, igyekszem
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olyanok mellé tenni őket, akik át is adják a tudásukat.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
A mentor általában egy nagy szaktudású szakmunkás (mester), aki formálisan nem feltétlenül
áll az új munkatárs felett, de a pályakezdő saját inkompetencia érzése miatt minden
valószínűség szerint felettesének tekinti a mentor személyét. A mikro- és kisvállalkozások
sokrétű tudás iránti igényét jól mutatja, hogy egy pályakezdőnek akár több mentora is lehet,
hiszen ’mindenki csinál mindent’ alapelven ’mindenki ért mindenhez’.
„(…) összeülnénk (a pályakezdő kollegával) és megbeszélnénk, hogy kinek mi a feladata,
mindig lenne egy megbízott, akihez hozzárendelem, itt mindenki csinál mindent, ezért mindig
más emberekhez lehet odarendelni” (Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari
Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
A szakma gyakorlati elsajátítása mellett a nagyvállalatoknál általában alaposan
bevezetik a pályakezdőket a szervezet életébe (tájékoztatást adnak a szervezet
történetéről, működéséről, értékrendjéről), míg a kisebb, illetve HR osztállyal nem
rendelkező cégeknél alapvetően a munkatársak közvetítik – többnyire ad hoc módon – a
vállalati kultúra elemeit. A felületes tájékoztatás lehetősége tehát meglehetősen valószínű
egy KKV cég esetében, utóbbi tényező pedig megnöveli annak a kockázatát, hogy a
pályakezdő munkavállaló – mert nem ismeri megfelelően a vállalati kultúrát – akaratán kívül
konfrontációba kerül a munkacsoport egyes tagjaival.
Módszertani szempontból a magyarországi vállalatok körében kétféle technika terjedt el az új
munkavállalók beillesztésére: az ’on-the-job’, valamint az ’off-the-job’ módszerek.
Tapasztalataink szerint a KKV vállalkozásokra valamennyi szektorban az ’on-the-job’
módszer túlsúlya jellemző, ami azt jelenti, hogy az új (pályakezdő) munkatárs már az első
napokban tényleges, kisebb-nagyobb felelősséggel együttjáró feladatokat végez. A nagyobb
cégek az új munkatársak esetén ’off-the-job’ és ’on-the-job’ módszereket vegyítenek,
amely a leghatékonyabb módszer arra, hogy az új dolgozót hatékonyan támogassák a
sikeres beilleszkedésben. Az ’off-the-job’ keretén belül az új munkavállalók olyan
programokon, foglalkozásokon vesznek részt, amelyek megismertetik őket a vállalat-, illetve
a munkaterület működésével, szabályaival, az elfogadott normákkal, technológiákkal, a
szervezeti kultúrával. Az ’off-the-job’ eseményt követően/mellett veszi kezdetét a betanulási
időszak (’on-the-job’). Utaltunk rá, hogy a tőkeszegényebb KKV vállalkozások az új
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pályakezdő munkatársat azonnal ’betanulási’, azaz munkavégző státuszba utalják
(megspórolva az ’off-the-job’ idejét és költségeit), mert a költséghatékonyság ezt a
’stratégiát’ kényszeríti ki. Az ’off-the-job’ módszer természetesen nemcsak a nagyobb
vállalatoknál alkalmazható. A kisebb cégek is teret tudnak engedni annak, hogy az új
munkavállaló először szemlélődjön, feltárja a munkafolyamatokat, megérezze a munkavégzés
látens szabályait, kérdezzen, majd ha kialakult egy egész kép a cégről, akkor álljon tényleges
munkába. A gyakorlati életben azonban még a kis- és középvállalkozásnak számító KKV
cégek esetében is ritka az ’off-the-job’ módszer alkalmazása, így – a jelenlegi vállalati
’kultúra’ mellett – aligha képzelhető el egy mikrovállalkozás, amely a fentebb nevezett
módszert alkalmazza a pályakezdő bevezetésére.
A vállalatokkal készített interjúk tanúsága szerint a betanulási ciklus időtartama
általában 6-12 hónap között mozog és a következő tényezők függvénye: 1. a pályakezdő
munkatárs rendelkezésre álló tudásának, készségeinek és képességeinek minősége, 2. a
betöltött

munkakör

feladatkörének

terjedelme,

3.

a

betöltött

munkakör

szabályozottsága, 4. a betanulási időszakban végzett feladatok betöltött munkakörhöz
való illeszkedése. A felsorolt tényezők együttes hatására alakul ki, hogy mennyi az
időtartama,

míg

egy

pályakezdő

szakember

szakmai-munkakörének

szempontjából

kompetens munkavállalóvá válik. Tanulmányunkban többször érintettük azt a KKV
vállalkozások körében gyakran tapasztalható munkaköri sajátosságot, hogy nagyszámú olyan
beosztás létezik, amelynek a feladatköre rendkívül széles (pontosan nem meghatározható),
gyakran több szakterületre is átível. Ezzel ellentétben a közép- és nagyvállalatoknál általában
szabályozottabb és egyértelműbb munkakörök vannak. Utóbbiakból kiindulva egy mikro- és
kisvállalkozói munkakör elsajátítása hosszabb időt vehet igénybe, mint egy – ugyanazzal a
szakmával betöltött – nagyvállalati státusz betöltése. Vegyük figyelembe, hogy a KKV cégek
nagyobb valószínűséggel zárják ki az ’off-the-job’ módszert a beilleszkedés fázisában, így
nagyobb a kockázata a beilleszkedési nehézségek felszínre kerülésének, mint egy nagyvállalat
esetében – ez utóbbi ismét a betanulási időszak hosszát növelheti.
A releváns szakmai gyakorlat sokat segíthet egy pályakezdőnek a beilleszkedésben. Ha
egy tanuló a szakmai gyakorlat során megtapasztalja, hogy egy cégnek, mint
munkáltatónak milyen elvárásai vannak a munkavállalók felé, akkor könnyebben veheti
a felmerülő akadályokat.
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„(…) szakmai gyakorlaton vesznek részt a fiatalok (…) kihelyezzük őket üzembe, szakmai
gyakorlatra és ők már évközben megtapasztalják, milyen egy munkahelyen lenni, milyen
elvárásai vannak a munkáltatónak, neki milyen elvárásai vannak, tényleg megfelel-e számra
is ez a munkahely és ha szívesen visszajönnek, akkor innentől kezdve könnyebb a dolgunk.”
(Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
Problémát okozhat azonban, ha a szakmai gyakorlat és a később választott munkahely
egymástól teljesen eltérő szervezetet takar. Egy multinacionális környezethez szokott
gyakornok nehezebben illeszkedhet be mikro- és kisvállalkozások által kínált munkakörökbe,
ugyanakkor ez megfordítva is igaz lehet. Minden kétséget kizáróan azok a pályakezdők
kerülnek előnyös helyzetbe a munkaerőpiaci integrációban, akik többféle szervezetnél
tettek szert szakmai-, illetve munkahelyi tapasztalatra.
„(…) fontosnak tartanám, hogy a gyakorlati elvégzése ne egy helyen történjék, nagyon
fontosnak tartanám, ha félévenként lehetne váltani, több cégnél végezzék el a szakmai
gyakorlatot, minden cégnél más a munkastílus, különböző munkastílusokat megtanulnának
egy termelőüzemben, egy szolgáltatónál, egy multinál, egy kisvállalkozónál (…)”
A szakmai gyakorlatnak a szakma-, illetve a szervezet megismerésén és a későbbi munkahelyi
beilleszkedés elősegítésén túl van egy másik, rendkívüli fontossággal bíró jelentősége. A
szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a szakmáját tanuló ember számára, hogy úgy
ismertesse meg magát a céggel, mint leendő munkavállalóval. Számos cég választja
magának a munkaerőbeszerzés ezen legbiztonságosabb formáját, ugyanis a szakmai
gyakorlaton megismert tanuló nem okozhat a későbbiekben kellemetlen meglepetéseket,
ráadásul a cég mentesül a beilleszkedés időigényes folyamatától.
„Én úgy érzem, hogy a munkaerő utánpótlásnak egyik legideálisabb biztosítási módja, hogy a
gyakorlaton lévő embereket itt neveljük ki.” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székesfehérvár és tágabb környezetének műszaki munkaerőpiacán kifejezetten erősen
érvényesül a kapcsolati tőke szerepe az egyre szűkösebbé váló szakmai munkaerő
beszerzésének területén, ezért mindenképpen érdemes jó ’névjegykártyát’ letennie egy
leendő szakembernek a kötelező szakmai gyakorlat alkalmával, mert ezzel nagy eséllyel
bekerülhet a helyi munkaerőpiac vérkeringésébe.
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Végezetül bemutatjuk, hogy a pályakezdő munkavállalókat milyen jellegű munkákkal vezetik
be a szervezet által folytatott tevékenységekbe. Általános megfigyelés, hogy a pályakezdőket
lényegileg kétféle módon engedik a munka területére:
1. egyszerű segéd- és/vagy operátori munka elvégeztetésével, mérsékelt ellenőrzés mellett
(például vésés, algoritmusok programozása, stb.), „(…) első megközelítésben (…) egyedül
biztos, hogy nem dolgozna a műszakban, őrá olyan feladatok hárulnának, amivel betanulja
ezeket a feladatokat, alapvetően az első feladata majdhogynem operátori szinten lenne, hiszen
a dolgokat elsőnek meg kell tapasztalnia” (Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF
PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)
„(…) mellérendelünk egy gyakorlott embert és olyan munkát adunk neki elsőként, amit
önállóan is elvégez, például falvésés, de nem kap olyan munkafeladatokat, amelyekhez több
éves gyakorlat kell.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
illetve
2. komolyabb, komplexebb szakmai feladatok kivitelezésével, szigorú szakmai ellenőrzés
mellett.
„A pályakezdőnél az első feladat, hogy írjon meg egy programot egy adott szerszámgépen, de
addig nem indíthatja el a gépet, nem nyomhatja meg a zöld gombot, amíg a pályakezdővel
foglalkozó ember át nem nézni, hogy nincsenek esetleges ütközési lehetőségek, és ha jó, akkor
a pályakezdő programjából – nem egyszer fordult már elő – alkatrészeket gyártottunk. Ha
ezek a programok minden esetben jók, és nem kell tartani attól, hogy ütközések lesznek, akkor
utána már előbb-utóbb önállóan dolgozik és nem is kell, hogy kikérje a főnöke véleményét.
(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
„(…) megfelelő embert rendeljük mellé, ahol gyakorlatilag élesben látná a történést, és utána
(…) ha eljutna az önállóságnak már egy olyan fokára, akkor lenne egy tesztüzeme, ahol
gyakorolhat, és akkor utána már eljutunk arra, amikor már élesben, de felügyelője mindig
lesz, ez a tesztüzem egy szimuláció, ahol nem élesben mennek a dolgok, hogyha hibázik, akkor
nem az ügyfél fogja megérezni a saját bőrén, hanem csak a diagramok mutatják, erre vannak
megfelelő programok.” (Aladics István ügyvezető és Tolvaj Csaba igazgató – DATATRANS
Internet Kft.)
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A nem betanított és/vagy segédmunkával jellemezhető munkaköröknél ideális esetben a
pályakezdő munkatárs fejlődési útja a könnyebb tevékenységektől a nehezebb szakmai
feladatok felé mutat.
4.9.3. A műszaki szakterület imázsának alakítása
Az imázs (goodwill) olyan meggyőződések, elképzelések és benyomások összessége,
amelyekkel az emberek rendelkeznek egy adott témával kapcsolatban. A kutatás kapcsán azt a
kérdést tettük fel magunknak, hogy Székesfehérvár és tágabb környezetének vállalkozásai
milyen módon, illetve mértékben befolyásolják annak az imázsnak a kialakulását, amely –
több más tényező mellett – szerepet játszik a műszaki szakterület humánerőforrásának hosszú
távú biztosításában. Elsősorban tehát azt kívántuk megtudni, hogy mit tesznek a cégek saját
maguk – és ezzel a műszaki pálya – népszerűsítéséért, mennyiben járulnak hozzá egy pozitív
imázs kialakításához, amely magához vonzza a pályaválasztó embereket, illetve más
munkaerőpiaci területekről a potenciális munkaerőt. A pozitív goodwill kialakításának
eszköze elméletileg olyan külső és belső PR tevékenységsorozat, amelynek az a célja, hogy a
vállalatok és annak célcsoportjai (pályaválasztók, potenciális munkavállalók) között bizalmat,
pozitív benyomást építsen ki. Nézetünk szerint a műszaki területen működő vállalatok által
közvetített imázs fontos szerepet játszik az emberek pálya- és munkahelyválasztási
döntéseiben. A pozitív imázs tehát az egyik legjobb munkaerővonzó tényező. Hosszasan
lehetne értekezni arról, hogy a pozitív goodwill-nek milyen összetevői vannak. Az AUDI
HUNGÁRIA MOTOR Kft.-nek sikerült lefektetnie egy olyan ’best practice’ megoldást,
amely megmutatja, hogy milyen eszközök vezetnek el a pozitív goodwill felépítéséhez.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az AUDI vállalatóriás PR tevékenysége nem mérhető az
egyes KKV cégek erejéhez és lehetőségeihez, de egyúttal felhívjuk a figyelmet a KKV
cégek konkrét együttműködésének szükségességére a PR területén, mert ez a
székesfehérvári térségi munkaerőpiac egyik leggyengébb pontja. Röviden idézzük az
AUDI valóra váltott PR tevékenységének eszközeit és eredményeit, amelyek nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a cég – a kibontakozó országos szakmunkáshiány ellenére – nem
küszködik humánerőforrás problémákkal. Az AUDI esetében a vállalati PR határozott
módszere a tudatos CSR (Corporate Social Responsibility - Vállalati Társadalmi
Felelősségvállalás) tevékenység és annak nyilvános publikálása. Az alábbi részleteket az
AUDI győri Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásról írt közleményéből idézzük, amely
megtalálható a vállalat hivatalos honlapján.
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„A győri AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 1993 óta fontos tényezője a magyar gazdaság és a
város fejlődésének - a vállalat Győr életének szerves részét alkotja. Az Audi Hungaria
számára természetes az a szerepvállalás, mely a kulturális és sportesemények támogatásával
a város polgárainak életminőségét javítja. (…) Nagy hangsúlyt helyez a művészeti élet
kiválóságainak mecenatúrájára is. Az Audi Hungaria 1997 óta kiemelt támogatója a Győri
Balett társulatának (…). Különböző kulturális rendezvények megvalósítását is segíti, így
például főtámogatója az évente megrendezett Győri Nyár kulturális rendezvénysorozatnak és
a Győri Könyvszalonnak. A vállalat (…) támogatja azokat a rangos győri sporteseményeket,
melyek nagy érdeklődésre tartanak számot a város és a régió lakosságának körében és
különleges sportélményt nyújtanak. (…)
A művészet és sport támogatásán túlmenően a vállalat segíti a magyarországi közép- és
felsőoktatást, szorosan együttműködve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel és a győri Széchenyi István Egyetemmel. Az Audi Hungaria 2003 óta áll szoros
kapcsolatban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, ahol "Audi Hungaria
hallgatói és oktatói ösztöndíjat" alapított, valamint kutató laboratóriumokat szerelt fel
mérőműszerekkel.
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. jövőbemutató képzési koncepcióját a győri Lukács
Sándor Szakképző Iskolával együttesen fejlesztette ki. A 2001 januárjában indított gyakorlati
képzésen részt vevő tanulók száma mára megháromszorozódott. A tanulók a hathónapos
gyakorlati képzési idő alatt innovatív technológiát képviselő ipari berendezéseken fejleszthetik
gyakorlati tudásukat, továbbá megismerhetik egy modern vállalat munkafolyamatait. A
diákok oktatását az Audi Hungaria speciálisan képzett szakoktatói végzik. A szoros
együttműködésen túl a vállalat számítógép-felszerelésekkel, iskolai oktatótermek és
tanműhelyek modernizálásával, valamint laborfelszerelések beszerzésével is támogatja az
intézményt.
A győri vállalat "Audi Technik Kreaktivity" néven műszaki pályázatot hirdetett meg
szakközépiskolai tanulók számára. A pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy az Audi
Hungaria mint vonzó munkaadó kapcsolatot teremtsen potenciális gyakornokokkal és
jövőbeni diplomázókkal. A pályázat megvalósítása során a tanulók gyakorolhatták a
csoportmunkát, és kipróbálhatták mind a technika, mind pedig kreativitásuk adta
lehetőségeket és bepillanthattak egy nagyvállalat életébe. A kulturális kapcsolatok erősítésére
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2005-ben újszerű, német-magyar oktatás indult Győrben, melyet az Audi Hungaria szervezési
feladatokkal és pénzügyileg is támogatott.
A város kulturális és sportéletének támogatása mellett Győr és a régió szociális
intézményeinek megsegítésére külön hangsúlyt fektet a vállalat, mely már az alapítása évében
egy Audi A4-et adományozott a város fogyatékosokat segítő szervezetének, pár évvel később
pedig az Egyesített Szociális Intézményeknek. 2004-ben a Petz Aladár Megyei Kórházban két
új játszószoba épült az Audi Hungaria támogatásával és a vállalat fontos szerepet vállalt a
mindszentpusztai Autista Otthon létrejöttében. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. évente
több mint 100 db, a cég által már nem használt, de még használati értékkel bíró személyi
számítógépet adományoz oktatási és szociális intézményeknek. Nemcsak Győrben, hanem az
egész észak-dunántúli régióban. Eddig összesen több mint 600 PC került ily módon különböző
intézményekhez, alapítványokhoz.
„ (…) Audi Hungaria fontosnak tartja a közlekedésbiztonság javítását. E célból adományozott
2006-ban egy speciálisan felszerelt Audi TT Coupét a rendőrségnek. Ez az autó az Audi által
már régebben a rendvédelmi szervek rendelkezésére bocsátott 2 Audi A3 mellett van
bevetésen.
A gyakorlat és tudomány együttműködésének megvalósítására 2006 végén létrejött az Audi
Hungaria Intézet. Az Audi Hungaria Motor Kft. a győri Széchenyi István Egyetemmel és a
budapesti Műszaki Egyetemmel alakított ki szerződéses kapcsolatot. Az együttműködések új
ismeretek megszerzését segítik elő a kutatás-fejlesztés területén, példája annak a közös,
stratégiai jellegű együttgondolkodásnak, amely erősíti a gyakorlat-orientáltságot a
mérnökképzésben. Az Audi Hungaria Intézet alapot teremt a jövő nemzedékének minőségi
oktatásához és Magyarország nemzetközi versenyképességéhez. Élénkíti a tudomány és a
gyakorlat közti tudástranszfert és elősegíti a szakember utánpótlást. Az Intézet hidat jelent a
tudományos tapasztalat, ismeretek és a vállalati gyakorlat között. Az Audi Hungaria számára
ez az együttműködés beruházás a jövőbe. A magasan képzett mérnökök értékes
munkaerőforrásai az Audi Hungariának, egyben garanciái a vállalat további sikeres
fejlődésének. A mérnökképzés legfontosabb céljaihoz tartoznak többek között az elmélet és a
gyakorlati képzés harmóniájának megteremtése, valamint az egyetemi hallgatók német
nyelvtudásának fejlesztése. (…)”
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A fenti idézet jól mutatja, hogy az AUDI-nak az oktatást, a kultúrát, a szociális szférát lefedő
társadalmi felelősségvállalása (ill. annak átfogó kommunikációja), egy olyan pozitív imázs
kialakulásához járult hozzá, amelyben a társadalom szereplői az AUDI-t egy gondoskodó,
következetes, támogató, környezet- és munkavállaló-barát vállalatként értelmezik. Az AUDI
arculatához tehát olyan érzelmi attitűd tartozik, amely büszkeséggel és biztonsággal tölti
el az embereket és ez rendkívül erős mágnesként hat a pályaválasztó fiatalok/potenciális
munkavállalók döntésére. A CSR Magyarországon megvalósult legjobb gyakorlatát
azonban olyan székesfehérvári cégek is képviselik, mint a Denso Gyártó Magyarország Kft,
az Alcoa-Köfém Kft. és természetesen a VIDEOTON Holding Zrt. is rendelkezik társadalmi
felelősségvállalással. A VIDEOTON cégcsoport megértette, hogy a műszaki szakterület
népszerűsítse, az oktatás támogatása nemcsak társadalmi felelősségvállalás, hanem saját
hosszú távú munkaerő-biztosításának feltétele is. Utóbbit az AUDI is felismerte és saját
érdekeit egy olyan CSR rendszerbe ágyazta, amely a szociális felelősségvállaláson keresztül
szeretette meg a céget és ezzel a műszaki, autóipari szakterületet az emberekkel.
A VIDEOTON Holding Zrt. olyan környezetben igyekszik megismertetni a műszaki
szakterületet a pályaválasztó diáksággal, a potenciális munkaerővel (pályaorientációs
előadásokon, gyárlátogatások által, munkaköri specifikációkkal), amelyben nincsen benne a
köztudatban egy, a cégről kialakult pozitív imázs – másként kifejezve a VIDEOTON
szociális szerepvállalása nincsen annyira beépülve a helyi társadalom köztudatába, hogy
az orientáló erőt jelentsen a műszaki szakterület felé. A VIDEOTON által végzett
oktatási és pályanépszerűsítési tevékenység rendkívül hasznos és értékes, de erőteljes
imázs hiányában elveszítődik egy erős pályaorientáló tényező. A székesfehérvári
középiskolás- és szakmunkás diákokkal készített csoportos interjúk során (amelyeknek az volt
a célja, hogy megtudjuk a pályaválasztás hátterében álló motiváló tényezőket), egyszer sem
hangzott el olyan kijelentés, miszerint a diák azért választotta volna az adott pályát, mert
később egy konkrétan megnevezett székesfehérvári cégnél szeretne elhelyezkedni. Győrben
ugyanez a szituáció szinte elképzelhetetlen, mert az AUDI-hoz bekerülni büszkeség, presztízs,
tehát a cég munkavállalója azonosulhat a vállalat társadalom felé közvetített imázsával. A
székesfehérvári cégek tehát olyan (mérsékelt) imázzsal rendelkeznek, amelyek többnyire
csak gyenge befolyásoló erőt képviselnek a pályaválasztó emberek tudatában. A
székesfehérvári diákokat a családi háttér, a rövidtávon elérhető magas kereset,
szabadidős tevékenység irányítja a műszaki szakterület felé, a leendő munkáltató
ugyanis nem rendelkezik olyan pozitív imázzsal, amely elég erőteljes lenne ahhoz, hogy
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befolyásoló

tényezőként

lépjen

fel

a

pályaválasztás

során. A székesfehérvári

nagyvállalatok tehát rendelkeznek PR tevékenységgel, de ezeknek a hatása, az egyes
vállalatokról kialakult imázs nem/gyengén jelenik meg közvetlenül a pályaválasztás során.
Az interjúk tanúsága szerint a KKV cégek nem folytatnak PR tevékenységet, így érthető
módon nem rendelkeznek imázzsal a helyi társadalom szintjén.
Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy Székesfehérvár és térsége munkaerőpiacán
nem rendelkeznek a vállalatok olyan pozitív arculattal, amely komolyabb befolyással
lenne a pályaválasztók, potenciális munkavállalók döntésére. Megoldásként olyan
összefogás képzelhető el, amelyben a vállalatok egyesítik az erőforrásaikat és egy közös égisz
alatt komoly PR tevékenységsorozatba kezdenek, hogy ez által növeljék a műszaki terület
vonzerejét.

4.10. A műszaki pályára orientálódás körülményei
A műszaki szakterületek hosszú távú humánerőforrás ellátásának – Székesfehérvár és
környéke versenyképességének – egyik legfontosabb biztosítéka, hogy a pályaválasztó
fiatalok a műszaki pályák, tudományterületek felé orientálódjanak. A vállalkozókkal készített
interjúk kapcsán egyrészt arra kerestük a választ, hogy a cégvezetők/HR menedzserek szerint
mi állhat annak a hátterében, hogy nem az elvárt arányban jelentkeznek a fiatalok a
műszaki

szakterületeken

hiányszakmaként

definiált

területekre,

másrészt

az

interjúalanyokkal igyekeztünk közösen feltérképezni, hogy milyen tevékenységekkel
lehetne hozzájárulni a műszaki érdeklődés erősítéséhez, a hiányszakmák iránti
érdeklődés felkeltéséhez.
Előre jelezzük, hogy vannak olyan műszaki területek/cégek, amelyek nem ismerik a
munkaerőhiány fogalmát. Az informatikával és elektronikával foglalkozó vállalkozások nem
látták olyan borúsan a szakképzés helyzetét, mint a hiányszakmákban inkább bővelkedő fémés építőipari cégek, így szükségszerűen a szakmunkásképzés felé terelődött a műszaki pályára
orientálódás vizsgálata.
A megkérdezett cégek alapvetően négy – szakmunkáshiányt előidéző – tényezővel
számoltak az interjúk során:
1. a fizikai munkának nincsen becsülete;
2. magának a munkának nincsen becsülete;
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3. információhiány, illetve téves elképzelések a szakmáról;
4. a szakmunkások fizetése nem versenyképes más szakmákhoz viszonyítva.
Az alábbiakban a szakmunkáshiány e négy összetevőjét mutatjuk be részletesebben.
A „fizikai munkának/szakmunkának nincsen becsülete” meggyőződés állandóan visszatérő
motívum volt a vállalkozókkal folyatott beszélgetés során. A vizsgált tényezőt gyakran
presztízs (társadalmi megbecsültség) szempontjából értelmezték:
„(…) a szülők nem akarják fizikai munkára adni a gyermeküket, mert a fizikai munka szégyen
(…)” (Szilvási Éva irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…) én abban látom a legnagyobb problémát, hogy le van járatva a szakmunkás becsülete,
amíg 40 évvel ezelőtt kötelező volt sapka viselése, minden iskolának meg volt szabva, hogy
milyen sapkát kell viselni és akkor büszke volt arra, hogy valaki esztergályos, valaki lakatos,
most inkább ezt eltitkolja.” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi
Bt.)
„(…) a mai közhiedelemben úgy van elkönyvelve, hogy aki szakmunkás, az alacsonyabb rendű
ember, ezt a tudatot kellene megváltoztatni (…). Nagyon sok gimnazista vagy középiskolás
menne szakmunkásnak, mert megvan hozzá az ügyessége, csak azért nem megy oda, mert
akkor alacsonyabb rendűnek fogják tartani”. (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató
és Kereskedelmi Bt.)
A tanulmány keretein túlmutató vállalkozás lenne, hogy bemutassuk a szakmunkásság
alacsony társadalmi megbecsültségének okait, de egy fontos megállapítást nem szabad
figyelmen kívül hagynunk. A foglalkozások presztízse általában az adott hivatás funkcionális
fontosságát fejezi ki a társadalomban. Ha egy szakmának nem ismert a funkciója, akkor
annak tényleges fontosságát sem lehet megítélni. A szakmunkásság alacsony
megbecsültségének egyik fő összetevője, hogy nincsen megfelelő módon kommunikálva a
társadalom felé, hogy a szakmunkás munkaerő milyen értékek előállításához járul hozzá
a társadalmi munkamegosztásban. Egyik interjúalanyunk a következőképpen fejezte ki a
vas- és gépipari szakmunkásság társadalmi funkciójának rezüméjét:
„Egy országnak a GDP-je attól nő, hogy mennyi dolgos kéz van, én mindig azt vallom, hogy
érték csak a termelés folyamán keletkezik és az igenis a gyárakban, az üzemekben történik, új
érték nem a papírtologatással, a sefteléssel, üzleteléssel keletkezik.” (Kántor Sándor
ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
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A foglalkozások presztízse egy modern makrotársadalomban mikrotársadalmanként
különböző lehet. Magyarországon léteznek olyan helyek, ahol egy-egy cég hathatós PR
tevékenysége és az annak nyomán kialakuló pozitív imázs miatt a szakmunkának magas
presztízsértéke van. Kevés ember van, aki nem tudja Győr városában, hogy az AUDI milyen
mértékben járul hozzá az ország GDP termeléséhez, illetve Győr és környéke nemcsak
gazdasági, hanem virágzó társadalmi életéhez és ehhez milyen mértékben járulnak hozzá az
ott dolgozó szakmunkások, akikre – az AUDI mellett – a városi is büszke lehet. A pozitív
imázs tehát rendkívül sokat képes javítani egy-egy szakma társadalmi megbecsültségén.
Egy másik fontos faktor, amely az interjúalanyok szerint a szakmunka becsülete ellen hat, a
szellemi-, fehérgalléros munka irányába mutató szülői törekvés:
„(…) otthon az a sláger, hogy fiam te jogász legyél, közgazdász legyél, bölcsész legyél. Ha
megnézzük, Ausztriában ötször annyi szakember van, mint Magyarországon, fele annyi tanár,
jogász, közgazdász (…).”(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.)
„(…) a szülő hozzáállásán is látom, mindenáron erőltetik, hogy tanuljon-tanuljon, csak hát
akkor ki fog dolgozni, mert nincsen mindenkinek képessége arra, hogy szellemi munkát
végezzen (…).” (Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező
Fővállalkozó Kft.)
Négy-öt évvel a rendszerváltozás után, amikor erőteljesebben megindult a külföldi működő
tőke beáramlása az országba, fehérgalléros álláshelyekből szokatlan nagyságú robbanás
következett be a munkaerőpiacon. Jellemzően a felsőfokú végzettség volt az egyetlen
kritérium ahhoz, hogy valaki bekerüljön ezekbe a jól fizető fehérgalléros státuszokba. A
munkaerő kereslet és kínálat akkor még egyensúlyban volt, így könnyen el lehetett
helyezkedni a menedzseri pozíciókba. A közvélemény ezután jóformán egyenlőségjelet tett a
diploma és a magas jövedelmű fehérgalléros állás közé, és mindenki, aki tehette, elkezdett
továbbtanulni, illetve a gyermekét a felsőoktatás felé irányítani. A felsőoktatás expanziója, a
kibocsátott diplomások száma azonban időközben jóval felülmúlta a munkaerőpiaci keresletet
a potenciális menedzserek iránt, ezért a felsőfokú végzettségűeket a munkaerőpiac elkezdte a
középfokú végzettséggel is betölthető státuszok felé terelni. Jelenleg tehát a diplomások
számára ismét nyitva áll egy tág keresztmetszetű beáramlási út a fehérgalléros
munkakörökbe, és ez a folyamat továbbra is ébren tartja a szülők/diákok törekvését a
diploma megszerzésére/megszereztetésére.
3K CONSENS IRODA

232

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

„A munkának nincsen becsülete” kijelentésnek egy általánosabb, tágabb megközelítése „a
fizikai munkavégzésnek nincs becsülete”. Érdemes azonban külön kezelni a kettőt, mert a
munkatevékenység

jellegzetes

formáinak,

a

tipikus

szakmai

életpályáknak

a

megkérdőjelezése/elutasítása nemcsak a fizikai-, hanem a szellemi foglalkozásokat is érinti.
„Én a legnagyobb hibát abban látom, hogy a mai fiatalok munka nélkül rengeteg pénzt
akarnak keresni, kevés munkával sok pénzt akarnak keresni (…), a médiát okolom ezért, ha ez
nem változik, akkor ez az ország tönkre fog menni.” (Szilvási Éva irodavezető – IDH
Épületgépészeti Kft.)
„(…) szerintem ma az egy nagy probléma, hogy nincsen a munkának becsülete, kevesen
szeretnek dolgozni és eleve az, hogy valaki szakmunkás legyen és a szakmájának a mestere
legyen, az ma már nem perspektíva, hogy a munkájából éljen, hogy becsülettel dolgozni a
szakmában, ma már ez siralmas (…) azok az emberek, akik elmennek szakmunkásképzőbe,
azoknak a 90 százaléka fázik attól, hogy dolgozni is kell (…).” (Vizinger Sándor megbízott
ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
Kétségtelen tény, hogy Magyarországon korábban kevésbé vagy egyáltalán nem volt
ismeretes az atipikus munkavégzés, ezért nem alakulhatott ki olyan torz tükör, hogy általában
munka nélkül is lehetséges magas keresethez jutni. A különböző médiákban megfigyelhető
karrierek, életutak valóban vonzó hatást gyakorolnak az ifjú generációkra, többnyire azért,
mert csak a kemény munkának az eredményét, a csillogást és a sikert érzékelik, és nem látják
(illetve nem tapasztalják meg) a kulisszák mögött rejlő erőfeszítéseket. Fontos szempont,
hogy a fiatalabb, 13-15 éves korosztály az ’itt és most’ - ban él, tehát ritkán, esetleges
jelleggel foglalkozik a jövőben várhatóan megélt szakmai életutakkal. Utóbbi természetes
folyamat, viszont segít megérteni, hogy a fiatalabb, pályaválasztó nemzedék miért nem
gondol bele, miért nem racionalizálja a gyors sikerek mögött rejlő kockázatokat, amelyek
közül számunkra a legfontosabb veszélyforrás az ember egész életét átszövő szakmai életút
hiánya. Meggyőződésünk, hogy a munka becsületének ’restaurációját’ a szakmák
becsületének

helyreállításával,

a

gyors

előrelépést

ígérő

szakmák,

életutak

kockázatainak ismertetésével és mindenekelőtt a fizikai szakmunkák által kínált
életutak bemutatásával, tudatosításával lehet elérni.
Az egyes szakmákról kialakult hamis elképzelések, a hiányos információk, rendkívül
visszavethetik a szakmunkákba vetett bizalmat. A gyermek pályaválasztását legjobban
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befolyásoló szereplők – nagy általánosságban a gyermek szülei – adott szakmákról szerzett
benyomása, illetve magának a pályaválasztás előtt álló diáknak az egyes szakmákról
kialakított képe, rendkívüli mértékben hatással vannak a pályaválasztó diák és/vagy szülei
döntésére. A megkérdezett cégvezetők/HR szakemberek szerint számos esetben a téves
információk, a reális tájékozottság hiánya okozhatja egy-egy szakma rossz megítélését és
ezen keresztül a pályaválasztó más szakterületek irányába történő orientálódását.
„(…) én úgy gondolom, hogy ma egy családban a szülő, ha meghallja a marós szót, akkor
arra gondol, hogy ott veszélyes anyagokkal kell dolgozni, hogy ide-oda öntöget valami
anyagot, szerintem az emberek többségének nincsen fogalma arról, hogy mi az a marós, az
egy nagyon jó számítástechnikai, gépipari, anyagismereti, szerintem a kor legnagyobb
tudását igénylő emberét jelenti.” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
„(…) a gyerekek nem tudják (…), a forgácsolás a köztudatban egy piszkos, olajos, büdös
munka, ez a köztudatban van, én sem tudtam annak idején többet, és ha meglátja, akkor
ráeszmél, ha ez az ipar alapja (…).”(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
„(…) ha a szülőnek azt mondják, CNC-esztergályos, akkor lehet, hogy olajban járó
forgácsológépet tud elképzelni, ahol a munkás megszakad a fizikai terhelés alatt (…)”(Csapó
Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
A szülő(k) információhiánya egy-egy adott szakmát illetően sokkal nagyobb gond lehet,
mint a pályaválasztó gyermek eltorzított képe az egyes szakmákról, mert egyrészt a szülő nem
képes korrigálni a pályaválasztó helytelen információit, illetve a szülő kiigazítja/bemutatja
ugyan a szakmát a gyermeknek, de téves információk alapján. Valamivel jobb a helyzet, ha a
pályaválasztó diák döntését érdemben befolyásoló személyek tisztában vannak a potenciális
szakmák, szakterületek jellegével, mert valós információk alapján helyesbíteni tudják a
gyermek téves meglátásait. Ideális esetben a döntésbefolyásolók és a döntést meghozók reális
elképzelésekkel rendelkeznek a lehetőségként szóba került szakmákról. Természetesen a
döntéshozók számos esetben nem a pályaválasztó diákok, hanem a szülők, nevelők (stb.).
Világos azonban, hogy a valóságos alapokon álló racionális döntéshez a pályaválasztó
diák mellett a döntéshozó/döntésbefolyásoló személyek felvilágosítása is szükséges. Arra
azonban nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a tanárok és/vagy pályaorientációs
tanácsadók segítségével végzett pályaválasztási tanácsadás nem elégséges intézkedés a
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pályaválasztók

hiányszakmák

felé

orientálása

érdekében,

mert

egyrészt

a

tanárok/tanácsadók nem minden diák szemében hiteles, autentikus tanácsadók, másrészt a
pályaorientációs szakemberek sincsenek (talán nem is lehetnek) teljesen tisztában egy-egy
szakma jellegével, feladatköreivel.
„(…) az a tapasztalatunk és ezt most nagyon komolyan mondom, hogy például ide is
meghívtuk az osztályfőnököket, illetve pályaválasztási tanácsadók is voltak itt és meglepődve
vettük észre a kérdésekből, hogy tényleg nem tudják, mit jelent egy szakma vagy mit takar egy
szakma.” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
A tanárok/pályaorientációs tanácsadók munkája mellett, a hivatások túlnyomóan verbális
bemutatásán túlmenően szükség van a szakmák testközeli, gyakorlatban megtapasztalt
érzékeltetésére, szakemberek bevonásával, hiteles vállalati környezetben. A műszaki
szakmák vonzóvá tételének tárgyalásakor fogunk erről bővebben értekezni.
A köztudatban elterjedt megítélés szerint a hiányszakmákban dolgozó pályakezdő
szakmunkások jövedelme – szűkös rendelkezésre állásuk miatt – versenyképes. Utóbbi
közvéleményt

megerősítette

a

Váci

Mihály

Ipari

Szakképző

Iskolában

készített

fókuszcsoportos interjú is, amely alatt több – hiányszakmában tanuló – diák is kifejezte
meggyőződését, miszerint jobban fognak keresni, mint a pályakezdő diplomások általában. A
vélt valóság azonban nem ilyen egyértelmű, hanem lényegesen differenciáltabb.
Multinacionális környezetben (a beszállító cégeket is beleértve) 120-150 eFt körül mozog egy
pályakezdő CNC forgácsoló bruttó alapbére, amely nettó 82-103 eFt körüli nettó jövedelmet
jelent havonta. Ha az alapbérből indulunk ki, akkor egyértelműen mondhatjuk, hogy a
pályakezdő szakmunkások nem keresnek jobban a pályakezdő diplomásoknál, akiknek a
fizetése ugyanebben a környezetben bruttó 160-200 eFt vagy annál magasabb. A
szakmunkásoknak azonban lehetőségük van arra, hogy váltott műszak bevállalásával,
műszakpótlékokkal együtt elérjék, vagy adott esetben meghaladják a pályakezdő diplomások
jövedelmét, de ezek a szakemberek általában nem a pályakezdő munkavállalók köréből
kerülnek ki. Ha beleszámítjuk a kalkulációba, hogy a fehér- és kékgallérosok fizetése nem egy
ütemben

és

intenzitással

növekszik,

akkor

egyértelműen

megállapíthatjuk,

hogy

multinacionális környezetben a pályakezdő szakmunkások nem húznak nagyobb
jövedelmet a pályakezdő felsőfokú végzettségűeknél. Ha olyan környezetben vizsgáljuk a
körülményt, amelyben a vállalatok nem beszállítói egy vagy több multinacionális cégnek
(tehát nem kell megfelelniük rendkívül szigorú -legális- munkaügyi követelményeknek),
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akkor is arra a megállapításra juthatunk, hogy a pályakezdő szakmunkás többnyire nem
kaphat magasabb jövedelmet a pályakezdő mérnöknél. Ennek költséghatékonysági és
személyügyi okai vannak. Mindezek mellett sok diák elfelejti, hogy – bár hiányszakmában
tanul – a különböző szakmunkákat különféleképpen honorálja a munkaerőpiac, míg egy
CNC-marós szinte minden profilba vágó vállalatnál megkeresheti havonta a bruttó 120-150
eFt-ot, addig egy pályakezdő lakatos sok esetben bruttó 90 eFt kezdő fizetéssel kell, hogy
beérje. A vállalatokkal készített interjúk során folyamatos jelzést kaptunk arra vonatkozóan,
hogy a CNC profilú szakmákat tanuló fiatalok hallatlanul irreális fizetési igényekkel
érkeznek a cégekhez (már a gyakorlati idő alatt is) és rendkívül csalódottak lesznek,
amikor szembesülnek szaktudásuk valódi piaci értékével.
„(…) ezt abszolút meg tudom erősíteni, mert akkor, amikor egy betanított munkás azt mondja,
hogy neki havi nettó 120 eFt kellene, akkor mit is mondjunk. Viszont azt is meg tudom
erősíteni, hogy kimegyünk iskolába, hogy ajánlanánk munkalehetősége,t egyebet és akkor azt
mondja ’csókolom, nem gondolja, hogy elmegyek dolgozni’ – a munkaerőpiaci értéküket az
emberek nem tudják felmérni, tisztelet a kivételnek (…) a pályakezdő CNC esztergályosok
viszonylag jobb kereseti lehetőséggel bírnak, éppen azért mert kevesebben vannak és ha
valóban jó munkaerő, akkor tényleg mindenféle motivációs lehetőséget megkeresünk arra
vonatkozóan, hogy maradjon, tehát itt a 120-tól a 200-ig, ha jól csinálja, de nem akkor, ha
belépett a kapun, mert azért bizonyítani kell.” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON
HOLDING Zrt.)
Egyes cégvezetők szerint azért van annyi pályaelhagyó a hiányszakmákban is, mert a
tanulmányi évek alatt olyan bérigény alakul ki a diákokban, amelyet a fém- és gépipari
vállalkozók nem tudnak kielégíteni és innen kiindulva nem lesz versenyképes az általuk
kínált jövedelem más munkakörökhöz képest. Több vállalkozó is felhívta arra a
figyelmünket, hogy a pályakezdők gyakran csak a nettó fizetésük alapján mérlegelnek,
ami egy munkaerő-átcsoportosító hatást gerjeszt azon vállalkozások, ágazatok irányába
(alapvetően szolgáltató ágazatok), amelyekben jelentős mértékű adózatlan jövedelem jut
a munkavállalók zsebébe, alacsony bruttó fizetések mellett.
„(…) nehéz, amíg egy pizza-futár jobban tud keresni (…), azt kellene megnézni a
törvényhozóinknak, hogy mennyi pénzt von el a cégektől, mert nem tudják elég jól megfizetni
emiatt a szakmunkást, (…) itt 100%-ig bejelentett emberek vannak, itt nincsen számlanélküli
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bevétel, egy multi nem fog számla nélkül rendelni semmit, mindent hivatalosan csinálunk és
nem marad pénzünk arra, hogy jobban megfizessünk egy szakmunkást, mint más területeken.”

4.10.1. A vállalkozók javaslatai a műszaki orientáció erősítésére
A továbbiakban azt fogjuk bemutatni, hogy a megkérdezett vállalkozások milyen javaslatokat
tettek arra vonatkozóan, hogy a pályaválasztó fiatalok a műszaki szakterületek felé
orientálódjanak.
A cégvezetők/HR menedzserek a szakma testközeli, élményszerű megismertetésére tették
le fő szavazatukat:
„Biztos hogy vállalnánk olyat, hogy egy hetedik-, nyolcadik osztályt végig vezessünk az
üzemen és megnézhessék, hogy igazából mi is történik itt, mert biztos vagyok benne, hogy
minden mai általános iskolai gyereknek az a vágya otthon, hogy kapjon egy számítógépet és
az mellett ül és igazából játszásra használja. Ha itt meglátná, hogy mit lehet egy
számítógéppel csinálni, szerintem megnyílna előtte a világ, itt meg tudná nézni, hogyan lehet
3D-ben tervezni, milyen csodálatos dolgokat lehet kihozni a számítógépből, látni fogja,
hogyan történik a számítógépen megtervezett termék legyártása, szerintem ez meg tudná hozni
a kedvet ehhez a munkához (…).”(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
„Kellene egy olyan programot kiadni az általános iskoláknak, hogy igenis vegyék föl a
kapcsolatot a termelő cégekkel és csináljanak üzemlátogatást (…), mi voltunk annak idején
általános iskolában forgácsoló üzemben, tátottuk a szánkat (…), ezt be lehet tervezni szünidős
programokba is, ha eljönnek például Székesfehérvárra, akkor a vidámparkon és a
csillagvizsgálón kívül be lehet tervezni egy üzemlátogatást is és lehet, hogy az fogja a
gyereket motiválni, hogy ott mit látott.” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
A gyárlátogatás, üzemlátogatás lehetőségét senki nem utasította vissza, tehát a megkérdezett
cégek partnerei lennének az általános iskolák ilyen irányú törekvéseinek is.
A második leggyakrabban felmerült ötlet az általános iskolák-, tanintézetek-, illetve szabad
foglalkozások területére utalja a műszaki érdeklődés felkeltését, olyan műszaki
tevékenységek elvégzésével, amelyek élményszerűek a gyerekek számára és felkeltik a
műszaki érdeklődésüket.
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„(…) szerintem olyan technikaórával lehetne inspirálni a gyereket, ahol – ma már nem sok
ilyet látni – van elektromos építőkészlet, amibe volt relé, kapcsoló, villanykörte és
gyengeárammal, egy elemmel az ember próbálgathatta (…), biztos, hogy egy gyereket motivál
az gyerekkorban, hogy összerakott valamit és az működik (…)”(Vizinger Sándor megbízott
ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
„(…) nem elhanyagolható az, hogy mit készítenek technikaórán, szerintem rengeteg olyan
eszköz készíthető, ami rendkívüli módon figyelemfelkeltő és az embert arra sarkalja, hogy
továbbgondolkozzon az adott témában, ebben az oktatásnak mindenképpen óriási szerepe van
(…)”(Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK HUNGARY Csomagolástechnika
Kft.)
„(…) a gyerekeket elsősorban a játékok érdeklik, a japánok is lehet, azért tartanak itt, mert
robotkiállításokat tartanak, robotfocitól, robotpincérig, stb. – ezzel biztosan közelebb lehetne
hozni a gyerekeket a műszaki érdeklődéshez.” (Máté György és Dobai Ferenc ügyvezetők –
VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
A megkérdezettek részéről elhangzottak olyan ötletek is, amelyeknek a hátterében a szakma-,
illetve a munka becsületének, a hiányszakmának számító hivatások társadalmi
presztízsének helyreállítása áll:
„az lehetne a megoldás (…), mint ahogy pillanatnyilag meg van határozva, hogy egy
egyetemet végzettnek a minimálbére nem lehet kevesebb, mit tudom én 150 eFt-nál, ugyanúgy
meg lehetne határozni, hogy egy szakmunkásnak a munkabére nem lehet kevesebb 150 eFtnál. (…) nagyon jó képességű emberek is elmennének szakmunkásnak, akikből kiváló
szakemberek lennének (…) a másik rendszerben (szocializmusban) (…) az ipari tanulóknak
különös kiváltságai voltak, ingyen kaja, ingyen ruha, beleszámított a munkaidőbe az iskola
is” (Vajas József ügyvezető – HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
„(…) azt kellene megmutatni, hogy az is egy normális életpálya, hogyha az ember munkával
keresi a pénzt, szépen, lassan gyarapodik, tudom, hogy nem szép életpálya, hogy egész
életemben azért dolgozom, hogy legyen egy szép házam és egy normális kocsim, de a mai
megélhetési viszonyok közt egy rétegnek ez van sajnos, de azt kellene megmutatni, hogy ez is
lehet szép életpálya, és nemcsak az, hogy sitty-sutty 30 éves koromra már Audi-val járok,
gazdag vagyok és én vagyok a király – és talán sokkal másabb lenne a szakma szeretete is, ha
elfogadnák, hogy normális dolog, hogy a szakmámba legyek király, ne amúgy a pénzügybe,
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akkor sokkal normálisabb, boldogabb élete is lenne ennek az embernek (…)”(Vizinger Sándor
megbízott ügyvezető – TRIXEL ELEKTRONIKAI Kft.)
A tanulmányban többször foglalkoztunk a vállalati imázs kérdésével, és azt állapítottuk meg,
hogy az egyes cégek PR tevékenysége alakítja ki a vállalatokról alkotott társadalmi képet,
amely erős befolyással lehet a cég által képviselt szakterületre és annak megítélésére is.
Érdemes felismerni – mint korábban utaltunk rá – hogy adott szakmák
mikrotársadalmi (Székesfehérvár és környéke) megbecsültségét, presztízsét jelentősen
javíthatja, ha az adott szakmák pozitív arculattal rendelkező cégekhez kapcsolódnak.
Egy-egy cég vagy cégcsoport által életre keltett pozitív imázs, tehát hozzájárulhatna a
pályaválasztók orientációs döntéséhez.
„(…) egy PR tevékenységnek lehet a célja, hogy megszeretesse magát a céget, például az
AUDI (…) egy elektronikai cég nemcsak reklámoz, nemcsak technikát reklámoz, hanem
élvonalbeli, jó technológiákkal dolgozik, amellyel a városunk jövőjét is alakítja, ez
befolyásolná a helyi lakost.”
Természetesen a fentiekben vázolt módszerek, elképzelések együttesen tudnak a
leghatékonyabban működni, hatást gyakorolni a pályaválasztó fiatalok irányultságára a
jelenleg működő pályaorientációs tanácsadás mellett. Amint az ismertetett elgondolásokból is
kivehető, a pályaorientációs tevékenységeket korábban kell elkezdeni, a diákok későbbi
választását nagymértékben befolyásolják a régebben megtapasztalt élmények, olykor
jobban érvényesülnek a korábbi benyomások, mint a kényszerített pályaválasztás
időszakában felhalmozódó információk, amelyeknek nincs elég idejük leülepedni a
pályaválasztással terhelt fiatal tudatában.
Az ismertetett elképzelések között olyan szándékokat is találunk, amelyek megvalósítása csak
makrotársadalmi szinten képzelhető el (a szakmunkás-diplomás minimálbér nivellálása,
jelentős kedvezmények a hiányszakmákban tanulóknak) és jelentős társadalmi egyeztetésre
lenne szükség vonatkozásukban. A többi elgondolás elvileg mikrotársadalmi szinten
(Székesfehérvár és térsége) is megvalósítható, kérdés azonban, hogy van e hajlandóság az
összefogásra, a szereplők közötti egyeztetésre és rendelkezésre állnak-e a megfelelő
erőforrások. A következőkben a téma zárásaként a VIDEOTON Holding Zrt. stratégiáját
idézzük, amellyel hozzájárul a műszaki szakterület népszerűsítéséhez:
„(…) elmegyünk általános iskolákba, hetedikes, nyolcadikos osztályfőnöki órára vagy most
évvégén volt egy iskolaigazgatói értekezlet, amin mi is megjelenhettünk és bemutattuk, hogy
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miért érdemes a hiányszakmákban tanulni, van lehetőség arra, hogy eljöjjenek a
tanműhelyűnkbe osztályosan, csoporttal, szülővel, bárkivel és bemutatjuk a szakmát (…).
Beszélgettünk, egy prezentáció keretében elmondtuk, hogy milyenek a szakmák mi az, amit a
fiataloknak érdemes bemutatni, akár elhozni őket, utána lementünk a tanműhelybe (…) – és
volt foganatja, mert jöttek szülők is, tehát vannak nekünk (…) nyílt napjaink, amikor
nyugodtan bárki bejöhet és az oktatók rendelkezésre állnak, megmutatják a szakmákat.
Tervezünk egy olyan honlapot is, amelyre rá lehet menni és amelyen ezeket a szakmákat
népszerűsítjük, illetve van nekünk egy CD, amin van egy film, amit elvittünk erre a tanári
találkozóra is, az önkormányzat hivatalába. Bemutattuk milyen gépek vannak, hogyan
dolgoznak a fiatalok, elmondtuk, hogy mi szerződéssel foglalkoztatjuk a fiatalokat, tehát
minden előnyt, amit el lehet mondani, milyen juttatásokat adunk, mi az amiért érdemes
szakmát tanulni, tehát ezeket próbáljuk népszerűsíteni, függetlenül attól, hogy most nálunk
például egy-egy szakma (…). Plakátot készítünk, prospektust, tehát van ilyen tervünk, hogy ezt
egy kicsit tovább próbáljuk fejleszteni vagy szélesíteni a kört, akár elmenni vidéki általános
iskolákba is. (…) van nekünk egy nagy oktatási központunk, itt szokott lenni ősszel vagy
tavasszal pályaválasztási kiállítás (…), ott is meg szoktunk jelenni és jöhetnek ide a
tanműhelyt megnézni.” (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)

4.11. A szakképzés helyzete – ahogy a vállalkozók látják
A felmérés során lehetőséget adtunk a vállalkozóknak arra, hogy a szakképzéssel, a
gyakornokokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megosszák velünk, ezzel is
hozzájárulva a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, színvonalas oktatás kialakításához és a
végzett szakemberek tartós munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez. Az interjúk során elhangzott
vélemények, kritikák alapján négy fő csoportot alakítottunk ki a meglátások
bemutatásához, amelyeknek a következő alcímeket adtuk: 1. a motiválatlan tanuló, 2.
gyakorlatiatlan oktatás – megkésett szakmatanulás, 3. elavult tudások, 4. javaslatok a
szakképzés erősítésére. Az alábbiakban a felsorolás sorrendjében mutatjuk be a szakképzés
helyzetét.
A motiválatlan tanuló/gyakornok jelensége a sikertelen pályaválasztás következménye.
Egy olyan diák, aki nem szakmai meggyőződésből választott magának szakmát, könnyen
motiválatlan állapotba kerülhet, ha nem az elvárásainak megfelelően alakulnak a tényezők.
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„(…) négyen is voltak és kettővel nagyon meg voltak elégedve (a kollegák), a másik kettővel
meg nem, pedig ugyanabból az iskolából jöttek. Hozzáállás kérdése: akar-e tanulni, megtesze mindent, hogy a szakmát elsajátítsa. (…) a másik úgy állt hozzá a szakmához, hogy más is
odaférjen, húzta a száját (…), ezeket nem szívesen oktatják a kollegák, mert, akkor inkább
megcsinálja ő, minthogy vacakoljon, ha látja, a másiknak nincsen kedve ezt csinálni (…)
pedig ugyanazt tanulták, ugyanazt az oktatót hallgatták, a hozzáállás nagyon fontos (…) hogy
a fiatal szereti-e ezt a szakmát, mi alapján választotta ezt a szakmát.” (Szilvási Éva
irodavezető – IDH Épületgépészeti Kft.)
„(…) panaszkodtam például arra, hogy nem tudnak hegeszteni, amikor vége a munkának
mondom nekik, hogy gyerekek lehet gyakorolni a hegesztést, de játszanak, ha nincs ott
mellette senki, nem érdekli, meghegesztenek egy csövet, aztán azt forgatja a satunál, azt az
unokám is meg tudja hegeszteni, olyat kellene gyakorolni, ami komplikált, ami függőleges
vagy tükörből, de eszükbe sem jut, hogy olyat gyakoroljanak, inkább föltartják a kezüket, ha
csinálni kellene.” (Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező
Fővállalkozó Kft.)
A pályaválasztás során minél több összetevő mentén választ a tanuló életpályát annál
jobban védve lesz a későbbi kiégés ellen. A Váci Mihály Ipari Szakképző Iskolában
készített csoportos interjú során számos tanulóról kiderült, hogy a jövőbeli magas kereset
lehetősége volt az egyetlen fő változó a pályaválasztás során, amely a szubjektív döntést
befolyásolta. Bevallásuk szerint utóbbi diákok nem ismerték a választott szakmájukat, s
miután felvételt nyertek az iskolába, nem néztek utána a nyári szünet alatt, hogy valójában mit
is fognak tanulni (!). Ennek ellenére ezek a pályakezdő diákok jól tejesítenek, mert
intellektuális

egyéniségek,

mégis

sokkal

inkább

magukban

hordozzák

a

kiábrándulásnak/kiégésnek a kockázatát, mint azok a diákok, akik – jóllehet rosszabb a
szellemi teljesítményük – de tudják, mire számíthatnak majd a gyakorlati munkavégzés során,
mert pályaválasztáskor szakmai ismeretek mentén döntöttek, választották ki jövőbeli
hivatásukat. A többtényezős, összetett, a szakmák ismeretén alapuló pályaválasztás
fontosságát tehát nem győzzük hangsúlyozni, mert csak így lehet hathatósan
visszaszorítani a lemorzsolódási és pályaelhagyási arányokat. Természetesen a szakmai
hozzáállásnak feltérképezhetetlen számú faktora létezik, de a később kialakuló
motiválatlanság kockázatát jelentősen csökkenteni lehet az adekvát pályaválasztás
elérésével.
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Oktatás elégtelen gyakorlattal A következőkben olyan idézeteket mutatunk be, amelyek a
gyakorlati-elméleti szakképzéssel kapcsolatban merültek fel:
„(…) az a fiú, aki gépipariból jött mondta nekem, hogy az oktatás alatt egyszer, ha volt
esztergapadnál fél órát” (Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.)
„Én speciel abban a helyzetben vagyok, hogy a gyerek tavaly végzett (…) és most oda jár
technikus képzésre és hát bizony oktatás minőségi problémákat látok, az életben nem fogják
rendesen megtanulni a szakmát, mert hetente egyszer odaültetik őket a műhelyben a CNC gép
elé (…) ebből nem lesz soha szakember. Ez a képzés arról szól, hogy minél többet tudjon a
szakmájáról, ne ájuljon el, ha meglát egy ekkora gépet, tudja, hol nyúljon hozzá, de hát az
úgy nem megy, hogy a szakmai gyakorlat 3 órájából kettőt végigbeszélgetek, aztán a tanár
megpróbálja elindítani a gépet.(…) most el kellett mennie a gyereknek 1 hónap szakmai
gyakorlatra, ahol a munkájuk kiterjedt egészen a polc lemosáson át a felmosásig, ugye ez
most milyen szakmai gyakorlat, semmilyen, semmilyen, segédmunkásnak elmentek, jól érezték
magukat, mert a haverokkal mentek, de ennek semmi értelme nem volt.” (Máté György és
Dobai Ferenc ügyvezetők – VISUALBA Kereskedelmi és Informatikai Kft.)
„Több gyakorlata kellene, most úgy van, hogy egy hét iskola, egy hét gyakorlat, de abból az
egy hétből mindig úgy van intézve – akár a gyerek, akár az iskola problémája – hogy a
gyakorlati napra esik, tehát az egy hónapból két hetet kellene itt lenni, de meg tudom mutatni
a jelenléti ívet, nem sok olyan hónap van, ahol a két hét megvan a gyereknek.” (Sántha
Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
„Én azért is vállaltam el ezt az interjút, mert maximálisan elégedetlen voltam azzal, ahogyan
kikerültem az iskolából a gyakorlati képzettségem okán, hogyha én családi okból kifolyólag
nem kaptam volna olyan jellegű hátteret, ami besegített volna (…) nekem hála az égnek a
családomon belül olyan képzettséggel bírtak családtagjaim, hogy ebben a szakmában nagyonnagyon sok mindent tőlük (…) én nem voltam elégedett sem azzal, ahogy a középiskolából
eljöttem, sem azzal, ahogyan az egyetemről eljöttem, szívesen tolmácsolom, hogy ez így
biztosan nem továbbvihető (…) a gyakorlatiasság nincsen meg a technikusban (…).”
(Varsányi Gábor vezető karbantartó – KNAUF PACK HUNGARY Csomagolástechnika Kft.)
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A fentiekben bemutatott megállapítások a gyakorlati szakképzés minőségét jellemezték, a
továbbiakban olyan véleményeket mutatunk be, amelyek a tényleges szakmatanulás későbbre
tolódását, illetve a gyakorlatban hasznosítható elméleti tudást veszik kritika alá.
„(…) ez az egész oktatás ott borult föl, hogy kihozták a szakmából az emelt szintet (…) a
szakmába rossz húzás volt, hogy a szakmát egy kicsit félretenni és humán tárgyakkal bővítve,
mi intelligens szakmunkásokat akarunk (…), ha a szakmaiságra lenne a kezdeti időkben
fókuszálva (…) én nem sok értelmet látok abban, hogy egy lakatosból fél-irodalmárt akarunk
nevelni, gyakorlatilag én ebben látom az alapvető hibát, inkább menjen lassabb léptekkel a
szakmai témákban, hogy aki oda jelentkezett, legalább egy közepesre tudja a szakmáját
elvégezni, én úgy látom, hogy ezeknél a szakembereknél a szakrajz és a műszaki rajz
elsajátítása a legsebezhetőbb pont és én szerintem ezekre kellene fókuszálni (…) hiába tudja a
gyerek a 19. század költőit elszavalni a műhelyben. (…) se veréb nem lesz belőle, sem
énekesmadár, itt meg énekesmadár kellene.” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és
Technológiai Szerelő Kft.)
„(…) amit hiányolunk, mi mint munkáltató, hogy későn kezdenek a fiatalok a szakmával
fizikailag találkozni, tehát ők 9.-ben és 10.-ben közismereti tárgyakt tanulnak – tudjuk, hogy
ott is probléma van, mert nem tud írni-olvasni, egyebek – de akkor, amikor a szakmát elkezdi
15-16-17 éves korában tanulni, akkor már nem akar dolgozni, mert akkor már ’olajos lesz a
keze’. (Csapó Ádámné HR menedzser – VIDEOTON HOLDING Zrt.)
A gyakorlati szakképzéssel kapcsolatosan technikai jellegű probléma-megállapításra is sor
került, a tananyag és a szakmai gyakorlat összehangolásának hiányara.
„(…) azt meg tudomásul kellene venni, hogy egy tanuló tartása borzasztó nehéz, én nem
tudom a tanrend szerint alakítani az ügyet, hogy 1 hétig csak hegesztéssel foglalkozik, 1 hétig
csak rézcsövek szerelésével, nem lehet, az élet mást diktál. Van egy tanmenet, ami szerint
kellene, hogy foglalkozzon vele az ember, ezt nem lehet elvárni a cégtől, mert hogyan? Az
elmélet nem igazolódik a gyakorlathoz, na de azt nem lehet elvárni egy kisvállalkozástól, hogy
ha az iskolában ezt tanítják, akkor ráállunk egy olyan munkára és akkor a másikkal mi lesz?”
(Sántha Károly ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
Végül a szakmai gyakorlat hiányosságának lehetséges kimenetelű következményére hívja fel
figyelmünket egy megkérdezett cégvezető. Az interjúalany megállapításából újfent jól
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érzékelhető a mikro- és kisvállalkozások szűkös keretek között mozgó költséghatékony
működésének kényszerűsége és abból fakadó következetes ’humánpolitikai’ hozzáállása.
„(…) ha valaki alacsony színvonalú szakmai gyakorlattal helyezkedik el, előbb-utóbb
megszabadulnak tőle, én nem mondhatom az APEH-nak, sem a TB-nek, sem a
megrendelőknek, hogy nézzétek el egy évig ezt a sejtet, mert, ma olyan világot élünk, hogy
Magyarországon nem tudjuk meghatározni az építőiparban a minőséget. Vannak olyan
átvételek, hogy odavisznek egy műszaki embert és leértékeli a munkát másodosztályúra, az
meg 25% minimum árveszteséggel jár, na most egy árbevételnél, ha 20% nyereséget elér, az
jó (…), ezzel akarom érzékeltetni, hogy ha a fiúk nem olyan képességgel jönnek ki, akkor gond
van.” (Vincz István ügyvezető – TREFF ÁSZ Építő és Technológiai Szerelő Kft.)
Elavult tudás A továbbiakban az elavult tudásból fakadó véleményeket mutatjuk be,
amelyekben a legtöbb bírálat a tanárok szaktudását érte.
„(…) nekem vannak gyakorlatosaim, (…) a tavalyi diák eljött nekem szeptemberben
dicsekedni, hogy ő oktatta ki a tanárt arról, amit itt tanult, a tanár a töredékét tudta annak,
amit a diák itt tanult nálam, a képzés nem az igénynek megfelelő.” (Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
„Egy nagyon nagy baj van az iskolákkal is (…), korábban ki ment el tanuló oktatónak (?), aki
nem szeretett dolgozni, az hogy tanította meg dolgozni a tanulókat?” (Sántha Károly
ügyvezető – ALBA-FITTER Építőipari Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Kft.)
A cégek általában nem illették kritikával a szakképző intézmények által használt
infrastruktúrát, eszközállományt, ebben nyilván az is szerepet játszott, hogy – az interjút
indító felvilágosítást követően – tisztában voltak a székesfehérvári TISZK felszereltségével.
A megkérdezett vállalatok egyike sem vett részt/vesz részt iskolai tananyag
fejlesztésében, de többnyire nem zárkóztak el arra a kérdésre, hogy részt tudnának-e
venni az iskolai tananyag rendszeres frissítésében, de konkrét javaslattal előálló választ,
csak egyetlen cég adott a kérdésre:
„Erre úgy látok reális esélyt, ha ez olyan keretek között mozog, esetleg egy olyan program
vagy felhasználói felület, egy olyan jól koordinált módon, ami nem sok időt von el a
szakemberektől, hiszen a szakemberek így is a napi 8 órában próbálnak 16 órát dolgozni”.
(Kántor Sándor ügyvezető – Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
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A szakképzés színvonalának emelése: A cégek többsége kritika formájában fogalmazta
meg az elvárásait és nem tett közvetlen javaslatot a szakképzés munkaerőpiaci igényekhez
történő javítására. Utoljára bemutatjuk, hogy milyen konkrét elképzelésekkel állt elő egy
cég a szakképzés színvonalának emelését megcélozva:
„(…) fontosnak tartanám, hogy a gyakorlati oktatás ne egy helyen történjen, nagyon
fontosnak tartanám, ha félévenként lehetne váltani, több cégnél végezzék el a szakmai
gyakorlatot, minden cégnél más a munkastílus, különböző munkastílusokat megtanulnának
egy termelőüzemben, egy szolgáltatónál, egy multinál, egy kisvállalkozónál és mindenbe
belekóstól, tapasztal, akkor egy univerzális ember jön ki az iskolából (…) kész szakemberek
kerülnének ki, akik önállóan, precízen tudnak dolgozni (…). Akár nemzetközi szinten, uniós
szinten is lehetne arról tárgyalni, hogy vezessék be a diákcsere programot a
szakmunkástanulóknál is (…) olyan technológiákat, fogásokat láthatnak, amit itt mi nem
ismerünk, ez hihetetlenül hasznos lenne a diákoknak, az országnak is (…). (…) olyan oktatók
kellenek, akik ki tudják hozni (…) a tanulókból az értéket. Aki elmegy szakmunkásnak, az két
okból megy el: egyik, mert szeretne szakmunkás lenni, másik azért, mert sehova máshova
nem vették föl és a szülei rákényszerítették, hogy akkor legalább ide menjél el. Na most ez a
csoport, akivel gyakorlatilag nem is kell foglalkozni?,Egyetlen dolgot kell elérni ezeknél,
hogy ne zavarják azokat, akik szakmunkások akarnak lenni? (…).”(Vajas József ügyvezető –
HE-LAK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
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